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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒         
แก้ไขเพ่ิมเติม (ทุกฉบับ) ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และเป็น
การแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 
เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร   
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้
หนว่ยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5  
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับ ยอดเยี่ยม            
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ยอดเยีย่ม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
  
 ทั้งนี้  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายที่ เป็นไปตามปัญหาและ            
ความต้องการพฒันาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับประเทศสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน  
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ        
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม         
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ         
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
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ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
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แผนทีโ่รงเรียน 

 
อาณาเขต ทิศเหนือ    คณะ ๑ และ คณะ ๒ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซอยวังหลัง 

  ทิศตะวันออก แม่น้ำเจา้พระยา 
  ทิศใต ้  กรมอู่ทหารเรือ 
  ทิศตะวันตก      วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
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                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

โรงเรียนสตรีวัดระฆังนี้เดิมกระทรวงทหารเรือได้รับอนุญาตจากวัดระฆังโฆสิตาราม 
วรมหาวิหารให้สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจำนวน ๓ หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราวสำหรับรักษาพยาบาล
ทหารเรือที่เจ็บป่วย ต่อมากระทรวงทหารเรือได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ที่ปากคลองมอญ จึงยกอาคารที่ใช้เป็น
โรงพยาบาลเดิมนี้ให้กับวัด  และแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงธรรมการ ประจวบกับความดำริของกรมศึกษาธิการ ซึ่ง
กำลังคิดจะจัดการศึกษาสำหรับกุลสตรีให้แพร่หลายอยู่แล้ว จึงได้ไปหารือ เจ้าคุณพระพิมลธรรม  เจ้าอาวาส 
(ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ท่านเห็นชอบด้วยให้ใช้สถานทีแ่ละอาคารเป็นโรงเรียน
สตรี กระทรวงธรรมการ จึงอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือนทั้งสองหลังให้เหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนสตรี
ต่อไป 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดรับนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๗ ก่อน แล้วจึงประกอบพิธีทาง
ศาสนาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ และเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ 
ประธานในพิธีเปิดคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศกัดิ ์ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมปีที่ ๓ ครูใหญ่คน
แรกคือ   นางธนากรภักดี  (สว่าง  อมรสิงห์) 

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

การศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๑๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๔ และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ เปลี่ยนเป็นระบบหน่วยกิต 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  

๒๕๒๑ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๔ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช  

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

๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓)  และชั้น  ม.๔ – ม.๖ ใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ 

พ .ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้น ม .๑ – ม.๖ ใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และแนวปฎิบัติโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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อักษรย่อ      :   ส.ร. 
วันสถาปนาโรงเรียน    :   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๕๗ 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   :   พระพุทธศรีสุทธิโฆษิต  ธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์ 
คติพจน์      :   วชิฺชา  วรํ  ธน ํ โหติ   แปลว่า  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
ปรัชญาโรงเรียน     :   เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  ใจกุศล 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    :   มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สื่อสารสองภาษา  

    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สู่สากล บนพื้นฐานคุณธรรมสู่ความเป็นไทย  
    ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน   :  ตราระฆังประดับรัศมี 
สีประจำโรงเรียน     :  น้ำเงิน –  เหลือง  
                                       น้ำเงิน   หมายถึง  ความสุขุม  ความม่ันคง ความเขม้แข็ง 

     เหลือง   หมายถึง  ความรุ่งเรอืง ความรุง่โรจน์ด้วยแสงแห่งธรรมดอกไม้
ประจำโรงเรียน     :  ดอกบัวหลวง “เป็นดอกไม้ที่เกิดจากโคลนตมแต่มีค่าสูง ใช้บูชาพระ”   
เพลงประจำโรงเรียน    :  ระฆงัทอง 
คณะสี      :  สัตตบงกช (สีแดง) 
       ชโลบล (สีชมพู)  
       นิลปัทม ์ (สีเขียว)  
       บุษกร  (สีฟา้)  
ระดบัชั้นที่เปิดสอน  :  ม.๑ –  ม.๖  
 พ้ืนที่บริการ   :  มีเขตพ้ืนที่บริการ   ๓  เขต   คือ    

               เขตบางกอกน้อย   มี  ๕  แขวง  ได้แก่   แขวงศิริราช               
                                                                                       แขวงบ้านช่างหล่อ   
                   แขวงอรุณอมรินทร์            

   แขวงบางขุนศรี และ 
   แขวงบางขุนนนท์  

         เขตบางกอกใหญ่   มี  ๑ แขวง  ไดแ้ก่   แขวงวัดอรุณ  
    เขตพระบรมมหาราชวัง มี ๑ แขวง  ได้แก่ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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                   ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
                        ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

     นางสาววิมลนาถ   บัวแก้ว 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรวัีดระฆัง 

 
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท ์ 09-1819-3492  E-mail  :  wimonnart2010@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  22 ตุลาคม 2563   จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  1 ปี  5 เดือน  9 วัน 
 

                            นางสาวจินต์จุฑา    พรหมรักษ์ 
                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     

          
วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท์  087-595-6585  E-mail  :  jinjuta@sr.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ครศุาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  1 ปี  5  เดือน  -  วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
 
 

mailto:wimonnart2010@hotmail.com
mailto:jinjuta@sr.ac.th
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             นายณัฐพงศ์    กุลวุฒิชัยมงคล 

     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท์  085-259-4059  E-mail  :  numtuam@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  1 ปี  5 เดือน  - วนั      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

นางสาววัชราภรณ์    วังมนตรี 
                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท ์ 092-281-9089    E-mail  :  watcharaporn@sr.ac.th      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  1 ปี  5 เดอืน  - วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

mailto:numtuam@gmail.com
mailto:watcharaporn@sr.ac.th
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นายเกียรติเกรียงไกร    บุญทน 

                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท ์ 083-951-5453   E-mail  :  kiatkriangkrai@sr.ac.th      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  1 ปี  5 เดือน  - วนั      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวอรอุษา   ศิริรัตน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลกัสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา  เทคโนโลยีการศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์   08-9143-6774 E-mail  :    onusa@sr.ac.th  
 

 
 
 
 

mailto:kiatkriangkrai@sr.ac.th
mailto:onusa@sr.ac.th
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                               ๒)  หวัหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : นายสิทธิชัย   ตันเจริญ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา  ดนตรีศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    
โทรศัพท์   08-1844-2326 E-mail  :    sit1419@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sit1419@gmail.com
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          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร  
                    ๑) วิทยฐานะ 

ครูและ
บุคลากร 

ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

รวม 

ปีการศกึษา 
2564 - - 13 34 35 4 9 8 2 105 

หมายเหตุ : รวมครทูี่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

 

                  ๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

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

ผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ - - - 2 2 4 - - - 4 
ภาษาไทย 3 5 8 1 2 3 - - - 11 
คณิตศาสตร์ 3 7 10 - 3 3 - - - 13 
วิทยาศาสตร์ 5 8 13 1 3 4 - - - 17 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4 5 9 3 1 4 - - - 13 

สุขศึกษาและพลศกึษา 1 2 3 1 - 1 - - - 4 
ศิลปะ 2 2 4 1 1 2 - - - 6 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- 4 4 - - - - - - 4 

ภาษาต่างประเทศ 2 10 12 2 2 4 - - - 16 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 6 - - - - - - 6 

รวม 19 50 69 11 15 26 0 0 0 95 
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๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ีย
ของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 
(ชม./สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
เฉลี่ยการเข้าร่วม

กิจกรรม PLC ของครู 

๑. ภาษาไทย 10 17.40 1.40 
๒. คณิตศาสตร์ 13 18.30 1.40 
๓. วิทยาศาสตร์ 16 18.22 1.40 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 18.47 1.40 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 22.04 1.40 
๖. ศิลปะ 6 17.39 1.40 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 17.30 1.40 
๘. ภาษาต่างประเทศ 16 19.18 1.40 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 18.12 1.40 

รวม 87 166.42 12.60 
       
 ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
                  
                        ๑) จำแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ รวม 

 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ - ๓๐๔ ๓๐๔ ๘ ๓๘.๐๐ 
ม. ๒ - ๓๑๓ ๓๑๓ ๘ ๓๙.๑๓ 
ม. ๓ - ๓๒๓ ๓๒๓ ๘ ๔๐.๓๘ 
รวม - ๙๔๐ ๙๔๐ ๒๔ ๓๙.๑๗ 
ม. ๔ - ๒๘๘ ๒๘๘ ๘ ๓๖.๐๐ 
ม. ๕ - ๒๙๒ ๒๙๒ ๘ ๓๖.๕๐ 
ม. ๖ - ๒๔๘ ๒๔๘ ๘ ๓๑.๐๐ 

รวม - ๘๒๘ ๘๒๘ ๒๔ ๓๔.๕๐ 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด - ๑,๗๖๘ ๑,๗๖๘ ๔๘ ๓๖.๘๓ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕๖4) 
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                 ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
 
ระดับชัน้ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ม.๑ ๓๒๖ ๓๒๐ ๓๐๔ 
ม.๒ ๒๘๘ ๓๒๕ ๓๑๓ 
ม.๓ ๓๑๗ ๒๘๖ ๓๒๓ 
ม.๔ ๒๖๐ ๒๙๕ ๒๘๘ 
ม.๕ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๙๒ 
ม.๖ ๒๘๓ ๒๕๒ ๒๔๘ 
รวม ๑,๗๒๗ ๑,๗๓๒ ๑,๗๖๘ 

       (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕๖4) 
 
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคาร 
    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   สรา้งในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

 
หมายเหต ุ

๑. ห้องน้ำ-หอ้งส้วมอยู่ภายในอาคารเรียน  มี  ๔7 ห้อง 
๒. ห้องอาหาร ๑ หอ้ง   กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร รองรับนักเรียนประมาณ   
     650 คน  (เปิดใช้  ๓ รอบ) 
๓. สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม   และสนามบาสเกต็บอล  ๑  สนาม 

 
  จำนวนห้องดังนี้ 

๑.   หอ้งผู้บริหาร      ๑ ห้อง 
๒.   หอ้งกลุม่บริหารงาน     ๔ ห้อง 
๓.   หอ้งพักคร ู     10 ห้อง 
๔.   ห้องสำนักงาน      ๗ หอ้ง 
๕.   ห้องเรียน       25 ห้อง 
๖.   ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๑6 ห้อง 
๗.   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๖ หอ้ง 
๘.   ห้องปฏิบัติการทางภาษา     2 ห้อง  
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๙.   ห้องสมุด       ๑ ห้อง 
๑๐. ห้องประชุม      ๒ ห้อง 
๑๑. ห้องอาหารครู     ๑ ห้อง 
๑๒. อาคารทรงไทย   ๒ ห้อง 
๑๓. ศาลาทรงไทย     1 หลัง 
๑๔. ห้องยามรักษาความปลอดภัย   ๑ ห้อง 
๑๕. ห้องประชาสัมพันธ์     ๑ ห้อง 
๑๖. ศูนย์คอมพิวเตอร์     ๓ ห้อง 
๑๗. ศูนย์ศิลปศึกษา   ๑ ห้อง 
18. ศาลาท่าน้ำ     ๑ หลัง 
19. หอ้งฟิตเนส    ๑ ห้อง 
 

                  ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ  
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ   5,236,740.00 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 5,236,740.00 
เงินนอกงบประมาณ 43,130,023.19 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 9,306,159.84 
เงินอ่ืน ๆ (ระบ)ุ     494,694.90 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 48,861,458.09 รวมรายจ่าย 14,542,899.84 
 
       สรุป  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินคา่จ้าง    คิดเปน็รอ้ยละ   100      ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นร้อยละ    21.58   ของรายรบั 

 
                  ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 

1.7.1 ชุมชนของเขตบางกอกน้อยที่เป็นพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นชุมชนแออัด 
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๒ ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๘๖๐ – ๙๐๐ ไร่ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๙,๔๐๐ 
หลังคาเรือน มีครัวเรือนอาศัยอยู่ ๑๔,๗๙๐ ครอบครัว มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๘๕ คนต่อไร่ และมี
ความหนาแน่นของอาคารอยู่อาศัยประมาณ ๑๑ อาคารต่อไร่  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี   ๒ ชุมชน  (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕63)  คือ 

๑.  ชุมชนวัดระฆัง เป็นชุมชนเกา่แก่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ต้ังอยู่ที ่ซอยวัดระฆัง 
ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาณาเขต ทิศเหนือจรดซอยศาลาต้นจันทน์ 
ทิศใต้ จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทิศตะวันออก จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และทิศตะวันตก   
จรดถนนอรุณอมรินทร์ เจ้าของที่ดิน คือ กรมศาสนา/เอกชน  มีพ้ืนที่ ๑๕ ไร่ แต่เดิมหากประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยก็
มาขอทางวัด ซึ่งทางวัดจะแบ่งให้หรือหากเห็นว่ามีที่ว่างพอปลูกบ้านได้ก็มาขออนุญาตทางวัด ประชาชนส่วนใหญ่มา
จากต่างจังหวัดและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีประชากร ๑,๒๕๐ คน  เพศชาย ๕๕๐ คน เพศหญิง ๗๐๐ 
คน จำนวนบ้าน ๒๗๓ หลัง ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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ส่วนตัว รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป โดยมีประธานชุมชนปัจจุบัน คือ นายบัญชา เทียนศิริ มีกรรมการชุมชน
จำนวน ๘ คน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการ
ครอบครัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์สุขภาพชุมชน 
และอาสาสมัครพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย ์  

 
 ๒. ชุมชนตรอกวังหลัง เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่ งอาศัยสืบต่อกันมานาน โดยมีชาวบ้านได้อพยพมา          

ตั้ งแต่สมัยอยุธยา และได้รับการประกาศจัดตั้ งเมื่ อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้ งอยู่ ที่ ตรอกวังหลั ง                 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินคือ สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๕ ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารตึกแถวและบ้านไม้ ๒ ชั้น ในปี ๒๕๑๐ กรมธนา
รักษ์ได้ยกที่ดินบริเวณต้นโพธิ์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และยังไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด โดยประชาชน
ในพ้ืนที่ดั้งเดิมมีอยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ ซ่ึงลดลงจากสมัยก่อนเกือบเท่าตัว นอกจากนั้นเป็น คนนอกพ้ืนที่รวมทั้งคน
ต่างจังหวัดเขา้มาทำมาหากิน มีการสร้างหอพักสำหรับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ สภาพชุมชนในช่วงแรก
มีสภาพบ้านเรือนเป็นหลังๆ มีพ้ืนที่ว่างบางส่วนและมีการสร้างโรงฝิ่น แต่ในปัจจุบันได้หมดไปแล้ว ส่วนบ้านเรือน    
ที่เป็นหลังๆ ลดจำนวนน้อยลงไป ส่วนมากจะเป็นหอพักสตรีและนักศึกษา ส่วนคนในพ้ืนที่ดั้งเดิมนั้นได้เปิดให้เช่า 
เพ่ือการค้า และย้ายไปอยู่ที่อ่ืน สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ จึงเป็นบ้านเช่า ร้านค้าและแผงค้าให้เช่าขายของและทำ
การค้าต่างๆ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตรอกวังหลังดีขึ้นกว่าแต่ก่อน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น      
การเดินทางสัญจรของคนในชุมชมีความสะดวกในด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 

   -  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  (ฟันดาบ) 
   -  ประเพณีสงกรานต์ศาลาแดง 
   -  ประเพณีย้อนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่วัดอรุณราชวราราม 
   -  ประเพณีเทศน์มหาชาติวัดระฆังโฆสิตาราม 
   -  ประเพณกิีนเจของศาลเจ้าพ่อฉางเกลือและศาลเจ้าบ้านขมิ้น 
   -  ประเพณีงานประจำปีวัดอมรินทราราม 
   -  ประเพณีลอยกระทงของวัดระฆงัโฆสิตาราม 
   -  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย 
   -  การหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 
   -  การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ 
   -  การทำมะตูมเชื่อมของตรอกมะตูม 
   -  สัปดาห์วันสำคญัทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   -  การทำขม้ินผงของโรงขม้ินเภกาพานิช พรานนก 
   -  ประเพณีเทศกาลสงกรานต์บ้านเนินค่ายหลวง 
   -  การทำฆ้องวงของบ้านเนินค่ายหลวง 

              1.7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75 อาชีพหลัก คือ  รับจ้าง
ทัว่ไป ร้อยละ 30.16 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อ
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ปี ๑5๐,๐๐๐ – 30๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน คือ ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
รวมไปถึง เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” 

1.7.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนแออัดที่กระจายตัวกันอยู่ใน
เขตบางกอกน้อย มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาด้าน
ยาเสพติด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสภาพการจัดการศึกษา 
 
ของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย โดยเฉพาะด้านการระดมทรัพยากร เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา            
ในโรงเรียน ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนสตรีวัดระฆังซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
ใช้ซอยวัดระฆังและซอยวังหลังเป็นสถานที่เดินทางไปกลับ จากการขยายตัวการใช้ที่ดินของเขตบางกอกน้อยที่ขาด
การวางแผนรองรับ ปัญหาความเสื่อมโทรมและถดถอยทางกายภาพของระบบคลอง และด้วยปัจจัยที่ เป็น
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเกิดน้ำท่วม เช่น ปริมาณฝน ปริมาณน้ำทุ่งและน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน         
มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และปัญหาแผ่นดินทรุดได้ส่งผลให้พ้ืนที่ เขตบางกอกน้อย       
ในบางพ้ืนทีไ่ด้รับความเสียหาย  
 

๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลได้กำหนด 

หลักสูตรเป็น 2 ระดับ คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
1. โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 
2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
3. โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
4. โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

-   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
-   กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

5.   โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
-   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
-   กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
-   กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
-   กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
-   กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ธุรกิจ 
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โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ระดับมัธยมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร ์
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

   หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม    
          และการดำเนินชีวิตใน   
          สังคม 
      ภูมิศาสตร ์
      เศรษฐศาสตร ์

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1นก.) 
 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (3 นก.) 
 

120 (3 นก.) 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
 รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละ 200 ชั่วโมง 1,740 - 2,120 ชั่วโมง 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลกูเสือ ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

360 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  

1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม 3 ปี 

2,100-2,480 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ 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 คณติศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 (วทิยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ค21203 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค21204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 1.0 (40) 

ว21201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว21203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว21202 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1.0 (40) ว21204 ชีววิทยาเบื้องต้น 1.0 (40) 

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

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

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

   เนตรนาร/ียุวกาชาด 20    เนตรนาร/ียุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์          5  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 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 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวตัิศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศลิปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศลิปะ 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 6.0(240) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.0(240) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

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

ว22201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 1.0 (40) ว22203 เคมีในชีวิตประจำวัน   1.0 (40) 

ว22202 เคมีเบื้องต้น 1.0 (40) ว22204 แสงและความร้อน 1.0 (40) 

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

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

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1.0 (40) I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15      ชุมนุม 15 
       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 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 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศกึษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 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  5.5(220) รายวชิาเพ่ิมเติม  5.5(220) 
ค23201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

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

ว23201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 1.0 (40) ว23203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 1.0 (40) 

ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 1.0 (40) ว23204 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 1.0 (40) 

ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิน่ของเรา 0.5 (20) 

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

22 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1   

ภาคเรียนที่ 1 (หนว่ยกิต/
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(การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว21104 เทคโนโลย ี2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

    
รายวิชาเพ่ิมเติม 3 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 3 (120) 

ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ21204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 
อ21102 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ21105 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 

    

    กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

23 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 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 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพทุธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวตัิศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศลิปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศลิปะ 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 4 (160) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160) 
ส22201 หน้าที่พลเมือง  3 0.5 (20) ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ22204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 (40) 

อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ22205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 

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

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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24 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 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 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร5์ 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 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 3.5 (140) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 (140) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิ่นของเรา 0.5 (20) 
ส23202 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ23204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ23205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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25 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 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) อ31205  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

อ31203 วรรณกรรมเบื้องต้น 1.0 (40) อ31207 ตำนานพ้ืนบ้าน 1.0 (40) 

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

  I32201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวดัระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวชิาพ้ืนฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1  
(การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320) 
ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ส32203 หนา้ทีพ่ลเมือง 1 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 (40) อ32205  ภาษาอังกฤษฟังพดู 4 1.0 (40) 

อ32203 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 1.0 (40) อ32206  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 (40) 

จ32203 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) อ32207 การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 

I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กจิกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

27 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 
(400) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (360) 

ท33201  การเขยีน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว33298 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 
อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1.0 (40) อ33207 การพูดและการนำเสนอ 1.0 (40) 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

28 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลย ี1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลย ี2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
(380) 

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

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว31202 ฟิสิกส์ 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 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

29 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี 
และวิทยาการคำนวณ) 

 ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0  (80) 

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

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

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

ส32203 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) อ32206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
IS3 

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

30 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 

  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 (60) ว33206  ฟิสิกส์ 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 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

ว33298 คอมพิวเตอร์ 1   1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2  0.5 (20) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 
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31 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที ่1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 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 วทิยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1(การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลย ี2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพทุธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศกึษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 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) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) 
ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
จ21201 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 
สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 
ว21298  การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 
ส21202 การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย 
ศ21201 ออกแบบ 1  
ศ21202 ดนตรไีทยปฏิบตัิ 1 
ศ21203 ขับร้อง 1 
ศ21204 นาฏศิลปไ์ทยปฏิบตัิ 1 
ง21201 การขายเบื้องต้น 
อ 21203 ภาษาอังกฤษรอบรู ้

1.0 (40) สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 
ว21299 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 2 
ส.21204 ตะลุยแดนมรดกโลก 
ศ21205 ออกแบบ 2 
ศ21206 ดนตรไีทยปฏิบตัิ 2 
ศ21207 ขับร้อง 2 
ศ21208 นาฏศิลปไ์ทยปฏิบตัิ 2 
ง21202 ธุรกิจโรงแรมและอาหาร 
อ21206 ภาษาอังกฤษรู้รอบโลก 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   เนตรนาร/ียุวกาชาด 20    เนตรนาร/ียุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 580 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

32 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที ่1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 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 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวัติศาสตร์4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 

ง22101การงานอาชพีและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 (80) 

ส22201 หน้าทีพ่ลเมือง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าทีพ่ลเมือง 4 0.5 (20) 

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

สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 
ว22298  การซ่อมบำรงุคอมพิวเตอร์ 3 
ศ22201 วาดเส้น 1 
ศ22202 ปี่พาทย์มอญ 1 
ศ22203 ปฏิบัติเครื่องลม 1 
ศ22204 นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 1 
ง22201 งานผ้า 
อ22203 โครงงานภาษาอังกฤษ 

1.0 (40) สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 
ว22299 การซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์ 4 
ศ22205 วาดเส้น 2 
ศ22206 ปี่พาทย์มอญ 2 
ศ22207 ปฏิบัติเครื่องลม 2 
ศ22208 นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 2 
ง22202 ผลิตภัณฑ์จากผา้ 
อ22206 ภาษาอังกฤษจากสือ่ 

1.0 (40) 

I21201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

     เนตรนารี/ยวุกาชาด 20    เนตรนารี/ยวุกาชาด 20 

     ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

     กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 580 
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33 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 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 วทิยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร5์ 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 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) 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิ่นของเรา 0.5 (20) 
ส23202 หน้าทีพ่ลเมือง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าทีพ่ลเมือง 6 0.5 (20) 
จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 (20) 
สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 
ว23298 การซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์ 5 
ส23205 กฎหมายน่ารู ้
ศ23201 ศิลปะไทย 1 
ศ23202 ปี่พาทย์และเครื่องสาย 1 
ศ23203 ดนตรีสากลปฏบิัติ 1 
ศ23204 นาฏศิลปพ์ื้นเมือง 1 
ง23201 อาหารเพื่ออาชีพ 
อ23203 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  

1.0 (40) สาระเพิ่มเติม (เลือก 1 วิชาตามความถนัด) 
ค23206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 6 
ว23299 การซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์ 6 
ส23206 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
ศ23205 ศิลปะไทย 2 
ศ23206 ปี่พาทย์และเครื่องสาย 2 
ศ23207 ดนตรีสากลปฏบิัติ 2 
ศ23208 นาฏศิลปพ์ื้นเมือง 2 
ง23202 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 
อ23206 ภาษาอังกฤษเพือ่การทำงาน 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
     เนตรนารี/ยวุกาชาด 20      เนตรนารี/ยวุกาชาด 20 
    ชุมนมุ 15      ชุมนุม 15 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
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34 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 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 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว31202 ฟิสิกส์ 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 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 
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35 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี 
และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3   1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 9 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0  (80) 

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

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

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

ส32203 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  
IS3 

5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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36 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 (60) ว33206  ฟิสิกส์ 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 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

ว33298 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 

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

    

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 
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37 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 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 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 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 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

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

  I32201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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38 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี 
และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 
ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) ง32203 เครื่องแขวน 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 (40) อ32203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 (40) 

I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม 20       ชุมนุม 20 
       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์IS 3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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39 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท33201  การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว33298 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 
อ33201  ภาษาองักฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

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

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

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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40 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 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 วิถชีาวพุทธ 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 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน1 1.5 (60) จ31202 ภาษาจีน 2 1.5 (60) 
จ31203 ภาษาจีนฟัง – พูด 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนฟัง – พูด 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

41 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรียนที ่1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วย
กิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี 
และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0(320) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 

ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32203 หนา้ทีพ่ลเมือง 1 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) ง32203 เครื่องแขวน 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน3 1.5 (60) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 
จ32203 ภาษาจีนฟัง – พูด 3 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีน 4 1.5 (60) 
I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) จ32204 ภาษาจีนฟัง – พูด 4 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 
          จรยิธรรม 20           จรยิธรรม 20 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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42 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 

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

ส33202 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

ว33298 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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43 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส 

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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี) 

0.5 (20) ว31104 เทคโนโลย ี2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 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 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส1 2.5 (100) ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 2.5 (100) 
  I32201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

44 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5(340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์ 0.5 (20) 

ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) ง32203 เครื่องแขวน 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 2.5(100) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 
I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) ฝ32202  ภาษาฝรั่งเศส 4 2.5 (100) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กจิกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กจิกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 
          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     5  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ IS3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

45 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท 33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 (40) 

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

ส33202 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

ว33298 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ว33299 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

46 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศกึษา – ธุรกิจ 

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 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบเทคโนโลยี) 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 (240) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) 
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) 
ส31203 ภูมิทัศน์ไทย 1.0 (40) ส31206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 (40) 
ง31201 การแปรรูปอาหาร 1.0 (40) ง31202 งานมาลยัและดอกไม้สด 1.0 (40) 
ง31202 ธุรกิจทั่วไป 1.0 (40) ง31204 การตลาด 1.0 (40) 

อ31204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0 (40) อ31208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1.0 (40) 
  I32201 การสื่อสารค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ 10  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 580 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

47 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศกึษา – ธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 วิทศาสตร์กายภาพ 1 1.0 (40) ว32102 วิทศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบ
เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) 

0.5 (20) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40)   

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32203 การฟังและด ู 1.0 (40) 

ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ว32299 คอมพิวเตอร ์  0.5 (20) 
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 
ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 
ส32204 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) ส32207 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ส32208 สังคมและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 1.0 (40) 
ง32202 ธุรกิจ 1.0 (40) ง32203 เครื่องแขวน 0.5 (20) 

อ322204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 1.0 (40) ง32204 บุคลิกภาพ 1.0 (40) 

I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) อ32208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศกึษา – ธุรกิจ 

ภาคเรียนที ่1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5(260) 
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 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ว33104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ) 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0(280) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 

ว33298 คอมพิวเตอร์ 1  1.0 (40)  ว33299 คอมพิวเตอร์ 2  0.5 (20) 

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

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

ส33203 รู้ทันโลก 1.0 (40) ส33206 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน 1.0 (40) 

ง33201 บัญชเีบื้องต้น 1 1.0 (40) ง33203 บัญชีเบื้องต้น 2 1.0 (40) 

ง33202 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 1.0 (40) ง33204 การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 1.0 (40) 

อ33204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 1.0 (40) อ33208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 6 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กจิกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ รู้จักและเห็นคุณค่า      ใน
ตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมีความสุข  
มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์  โดยกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

 การพัฒนาการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และการเขียนสื่อความ 
- ครูจัดทำใบความรู้  โดยมีเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด คนละ  3  เรื่อง  ความยาว 1 

หน้ากระดาษ  มีคำถามเรื่องละ 3 ข้อ นักเรียนอ่านใบความรู้  บันทึกการอ่าน และตอบคำถามตามใบความรู ้
- ครูที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

โดยมีเกณฑ์การผ่านอย่างน้อย 10  เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 
 

 โครงงาน 
การจัดทำโครงงานให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปสู่ชุมชน  โดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิง

คุณธรรม  เพ่ือนำเสนอองค์ความรู้  กระบวนการ  ที่เกิดจากการบูรณาการตามหลักการของ STEM และ IS 
(Individual Study) 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาได้กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเป็นพลโลกการแก้ปัญหาความขัดแย้งความ
เป็นธรรมทางสังคม ค่านิยมและตระหนักในการรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมีสิทธิมนุษยชน การ
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลโลก 5 
ประการ ประกอบด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความล้ำหน้าทางความคิด 
มีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีทักษะ 4 ประการ  คือ ทักษะพ้ืนฐาน 
(Core  Skills) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal  learning & Development  Skills) ทักษะพลเมือง / 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship Skills) และทักษะการทำงาน (Employability  Skills) 

    ม. 1-3      -  กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
              ม. 4-6       -  กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                                 

4. การออกแบบกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ออกเป็น 4 หมวด  

ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด, กิจกรรมชุมนุม, 
กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว จำนวน 4 คาบ 
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  หมวดที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 

  หมวดที่ 3 กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรม
ธรรมศึกษา 
        หมวดที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรม   ตาม
ความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะจัดกิจกรรมใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ,กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยแต่ละระดับชั้นจะมีการจัด
กิจกรรมในหมวดที ่2-4 รวม 5 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 

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 (หมวดที่ 3) 
3.  กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 4 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

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

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

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

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

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ  

(หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ 

(หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที ่4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 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. กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 

รวม 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ  

(หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ  

(หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที ่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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52 
โดยการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 4H ดังนี้ 
 

การวัดผลประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และแนวปฏิบัติ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งจะวัดและประเมินผลทั้งความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน สื่อความ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.การวัดและประเมินผลความรู้   
       1.1 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระพ้ืนฐาน  

               การวัดและประเมินผลเป็นรายภาคเรียน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 0 1.0 1.5  2.0  2.5 
3.0 3.5 และ 4 โดยวัดและประเมินผลการทำงาน ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ ไม่เน้นให้ผู้เรียน มุ่งทำคะแนนสูง 
แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีการพัฒนาจากภาคเรียนหนึ่งต่อไป
อีกภาคเรียนหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ วิธีวัดผลและประเมินผล  ดำเนินการ ดังนี้ 

1) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Examinations) 
2) การประเมินผลรูปแบบอื่น (Other Forms of Assessment) 
3) การประเมินภายใน (Internal Assessment)  

   1.2  การวัดและการประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพ่ิมเติมเน้นการรายงานผลโดยการเขียน 
บทความ ความเรียง งานวิจัย โครงงาน โดยนำประสบการณ์ท้ังในและนอกห้องเรียนมานำเสนอ 

    2.   การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                การวัดและประเมนิผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการ

ของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน/ปี   ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมและตัดสินผล
การประเมินเป็น  2 ระดับ คือ  

ผ               หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมินทีส่ถานศึกษากำหนด 
มผ             หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทีส่ถานศึกษากำหนด 
 
 

ด้าน กิจกรรม 
Head กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 
Heart กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมธรรมศึกษา 
Hand กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

Health กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   
พลศึกษา) 
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    3.  การวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

               การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นการประเมินทักษะการอ่าน
และการเขียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ 

ดีเยี่ยม         หมายถึง มีทักษะที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ดี               หมายถึง    มีทักษะทีสู่งกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ผ่านเกณฑ์    หมายถึง     มีทักษะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    4. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ  
ดีเยี่ยม         หมายถึง  มีพฤติกรรมที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ดี        หมายถึง  มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนด 
ผ่านเกณฑ ์   หมายถึง  มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
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๕๔ 
 
เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

  เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2564 แบ่งตามระดับชั้น 2 ระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              

1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกติ  โดยแบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด 

2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 
รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   3.   มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับ 1-3 

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

                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

41 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด 
2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับ 1-3 
4. มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1-3 
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ) 

และผู้เรียนทั้ง 2 ระดับชั้น ต้องไม่มี 0 ร มส และ มผ 
คุณลักษณะผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

1. วิชาการ ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่มี 0 ร มส และ มผ 
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3. ล้ำหน้าทางความคิด มีโครงงาน 1 โครงงาน 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน 
5. ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกเข้ารว่มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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๕๕ 
แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑. นักเรียนจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน    

(ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.00   
๒. นักเรยีนจะเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนต่างๆ ได ้เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังตารางข้างล่าง

ครบทุกช่อง 
 

กลุ่มวิชาการ 
เกรด
เฉลี่ย 

คณิตศาสตร์
เฉล่ีย 

วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 

อังกฤษ
เฉลี่ย 

ภาษาไทย
เฉลี่ย 

สังคมฯ
เฉล่ีย 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 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 

 
๓. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยเข้าเกณฑม์ากกวา่ 1 แผนการเรียน  ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนที่มีความ

ประสงค์ท่ีจะเรียน เพียง 1 แผนการเรียน 
๔. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์แผนการเรียนใดเลย  โรงเรียนจะพิจารณา จากผลการเรียนเฉลี่ย 6 

ภาคเรียน   
๕. การคิดเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ในรายวิชาต่าง ๆ  คิดดังนี้   

- คณิตศาสตร์ (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,         
ส22103,ส22106,ส23103) 

- ภาษาอังกฤษ (คิดจาก อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ23101) 
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๕๖ 
                  ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย จัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวม
ข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของท้องถิ่น มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร 
สถาปนากรุงธนบุรี แหล่งชุมชนช่างฝีมือ บ้านช่างหล่อ บ้านมะตูม 

ชุมชนวัดดงมลูเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลปั้น  
ชุมชนวัดรวก วิหารหลวงพ่อดำ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ทำการ

ชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น  
ชุมชนวัดอัมพวา อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน)  
ชุมชนตรอกข้าวเม่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) 
ชุมชนวัดครุฑ วิหารหลวงพ่อลอย (ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่

ชาวบ้านนับถือ) สระนำ้โบราณ  
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ทำการ

ชุมชน ชมรมจักรยาน บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบมะพร้าว  
ชุมชนวัดสุวรรณาราม ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร  
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๕๗ 
                  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา  
                   ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
 - ระดับสถานศึกษา 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย ๓.๕๒  
 
 - ระดับชัน้เรียน  
ระดับชั้นเรียน  

จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 

๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ๓๐๓ ๘ ๑๒ ๑๑ ๑๗ ๒๕ ๔๐ ๔๔ ๑๔๖ ๒๓๐ ๗๕.๙๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๓๑๓ ๑๓ ๒๐ ๑๒ ๑๘ ๒๒ ๓๕ ๓๗ ๑๕๖ ๒๒๘ ๗๒.๘๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๓๒๒ ๖ ๒๑ ๑๒ ๑๖ ๒๒ ๓๖ ๔๒ ๑๖๗ ๒๔๕ ๗๖.๐๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ๒๘๕ ๖ ๙ ๖ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๓๖ ๑๗๖ ๒๓๘ ๘๓.๕๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ๒๙๒ ๒ ๔ ๔ ๖ ๑๐ ๑๘ ๒๗ ๒๒๑ ๒๖๖ ๙๑.๑๐ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ๒๔๘ - ๓ ๒ ๓ ๖ ๑๔ ๒๕ ๑๙๕ ๒๓๔ 
 

๙๔.๓๕ 

รวมจำนวนนักเรียน 
ม.๑ – ๖ 

๑,๗๖๓ ๓๕ ๖๙ ๔๗ ๗๑ ๑๐๐ ๑๖๙ ๒๑๑ ๑,๐๖๑ ๑,๔๔๑ ๘๑.๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๕๘ 
                                  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู ้
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ทีไ่ด้ 
ระดบั ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑,๗๖๓ ๓๖ ๖๔ ๕๕ ๘๕ ๙๕ ๑๖๐ ๒๑๗ ๑,๐๕๑ ๑,๔๒๘ ๘๑.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑,๗๖๓ ๓๒ ๑๓๘ ๗๙ ๑๐๕ ๑๓๕ ๒๑๑ ๒๓๒ ๘๓๑ ๑,๒๗๔ ๗๒.๒๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑,๗๖๓ ๑๑ ๕๙ ๔๗ ๖๗ ๑๐๗ ๑๗๘ ๒๐๖ ๑,๐๘๘ ๑,๔๗๒ ๘๓.๔๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

๑,๗๖๓ ๓๑ ๖๑ ๔๔ ๖๕ ๑๐๘ ๑๗๘ ๒๓๖ ๑,๐๔๐ ๑,๔๕๔ ๘๒.๔๗ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑,๗๖๓ ๖ ๓๕ ๑๑ ๓๘ ๓๘ ๘๔ ๑๑๕ ๑,๔๓๖ ๑,๖๓๕ ๙๒.๗๔ 
ศิลปะ ๑,๗๖๓ ๕๖ ๕๕ ๓๔ ๕๖ ๗๒ ๑๑๔ ๑๕๗ ๑,๒๑๙ ๑,๔๙๐ ๘๔.๕๒ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑,๗๖๓ ๙๒ ๓๙ ๖๐ ๙๖ ๑๑๒ ๒๑๗ ๒๒๕ ๙๒๒ ๑,๓๖๔ ๗๗.๓๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๗๖๓ ๕๐ ๙๒ ๔๘ ๗๘ ๑๐๖ ๑๗๐ ๒๒๖ ๙๙๓ ๑,๓๘๙ ๗๘.๗๙ 
 
 
                ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕62 – ๒๕๖4 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๖๗.๗๑ ๖๕.๖๑ ๖๕.๓๖ ๕๐.๒๖ ๕๖.๔๕ ๖๑.๒๐ 
คณิตศาสตร ์ ๓๑.๐๙ ๓๔.๐๑ ๒๙.๐๔ ๓๑.๑๖ ๓๓.๕๓ ๓๘.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๓๔ ๓๓.๖๖ ๓๔.๕๒ ๓๒.๐๗ ๓๗.๗๙ ๓๖.๗๔ 
สังคมศึกษาฯ - - - ๔๐.๕๑ ๔๒.๑๑ ๔๕.๗๑ 
ภาษาอังกฤษ ๔๒.๒๗ ๔๒.๓๓ ๓๗.๒๒ ๓๘.๕๕ ๓๘.๕๗ ๔๑.๓๑ 
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๕๙ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๕.๓๖ ๒๙.๐๔ ๓๔.๕๒ ๓๗.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.กท๑ ๖๑.๑๔ ๓๕.๖๘ ๓๗.๓๐ ๔๓.๕๑ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๕๙.๗๖ ๓๒.๓๒ ๓๕.๙๘ ๔๓.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๑.๒๐ ๓๘.๙๓ ๓๖.๗๔ ๔๕.๗๑ ๔๑.๓๑ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.กท๑ ๕๗.๑๙ ๓๖.๕๙ ๓๕.๔๕ ๔๓.๘๘ ๔๑.๙๙ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๓๓.๓๗ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 
คะแนนเฉลี่ย สังกดัสพฐ.ทั้งหมด ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
 
                       ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทัง้หมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๐๓ ๒๙๘ ๓ ๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๑๓ ๓๑๑ ๒ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๒๒ ๓๒๑ ๑ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๘๕ ๒๗๘ ๕ ๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๙๒ ๒๘๙ ๒ ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๒๔๘ ๒๔๖ ๒ - - 

รวม ๑,๗๖๓ ๑,๗๔๓ ๑๕ ๕ - 
เฉลี่ยรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๘๗ ๐.๘๕ ๐.๒๘ - 
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๖๐ 
                ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา 2564 

ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๑,๗๖๓ ๑,๒๓๕ ๒๖๘ ๒๑๓ ๔๗ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๑,๗๖๓ ๑,๐๖๓ ๓๔๖ ๓๒๒ ๓๒ 
๓) ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

๑,๗๖๓ ๑,๒๙๔ ๒๘๕ ๑๗๓ ๑๑ 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๑,๗๖๓ ๑,๑๔๗ ๓๒๙ ๑๙๕ ๙๒ 

๕) ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๑,๗๖๓ ๑,๔๘๕ ๑๖๘ ๑๐๐ ๑๐ 

รวม ๘,๘๑๕ ๖,๒๒๔ ๑,๓๙๖ ๑,๐๐๓ ๑๙๒ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๖๑ ๑๕.๘๔ ๑๑.๓๘ ๒.๑๘ 

     
           ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชัน้ 
จำนวน
นักเรียน 
ทัง้หมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๐๓ ๒๔๔ ๓๓ ๒๖ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๑๓ ๒๔๔ ๓๒ ๓๗ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๓๒๒ ๒๕๙ ๓๑ ๓๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๘๕ ๒๔๘ ๒๑ ๑๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๙๒ ๒๗๐ ๑๓ ๙ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๔๘ ๒๓๗ ๗ ๔ - 

รวม ๑,๗๖๓ ๑,๕๐๒ ๑๓๗ ๑๒๔  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๐ ๗.๗๗ ๗.๐๓ - 
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๖๑ 
                         ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๓๐๓ ๓๐๑ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๑๓ ๓๐๙ ๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๒๒ ๓๒๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๘๕ ๒๘๔ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๙๒ ๒๙๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔๘ ๒๔๘ - 

รวม ๑,๗๖๓ ๑,๗๕๕ ๘ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๕๕ ๐.๔๕ 

                 
                ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา  หรือ    
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙    
                          ๑.๑๑.๑  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของ
สถานศึกษา 

                       สถานศกึษา โรงเรยีนสตรีวัดระฆัง ได้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
(พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓) จาก สมศ. เมื่อ  วันที ่13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี   ดังตารางต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ด ี
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๒ 
        



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๖๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๑ 
      ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น / รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) / นวัตกรรม
(Innovation) ของสถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๕ 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๖ 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๗ 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๘ 
      ๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
๑. ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 
 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน                                                                                        3  มาก 
  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแตไ่ม่พร้อม 

ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        
2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัตกิาร/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่พรอ้ม
ใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

๒. ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศกึษา   มีผู้อำนวยการสถานศกึษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อำนวยการ/ผูร้ักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  1   น้อย 

2) จำนวนครู    มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครไูมค่รบ 
      ทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวชิา 

2  ปานกลาง 

  มีจำนวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ าน  ทั้ งห ม ด ใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ งห มด ในปี ก ารศึ กษ า 
ที่ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธรุการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๗๙ 

รายการ แนวการพจิารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
๒. ด้านบุคลากร (ต่อ) 
๖) การให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณ ภาพการศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯ       
      กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชมุ/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯ    
      กับครูทีร่ับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
คุณภาพฯ     

1   น้อย 

๓. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง    ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ 
      สถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมี ส่ วนร่ วมของคณ ะ 
กรรมการสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 
4 ครั้งต่อป ี

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครั้ง
ต่อป ี

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชมุกับสถานศึกษา น้อยกว่า 
2 ครั้งต่อป ี                                    

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพยีงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3  มาก 
  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา

หรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

 สรุประดับความพร้อม 
 

                        สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก        .....10..... รายการ 
                        สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ........2..... รายการ 
                        สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย        .......-...... รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๘๐ 
 
                      
      
 

2.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนสตรีวัดระฆั ง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่         
กลุ่ม ๑) กลุ่มบริหารวิชาการ  ๒) กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๓) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๔) กลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยยึดหลักธรรมาธิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๘๑ 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ปีการศึกษา 2564  

 
 

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา 
2.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
3.งานทะเบียนนักเรียน 
4.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  5.1 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 
  5.2 งานห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
6.งานตารางสอน 
7.งานนิเทศการศึกษาและนิเทศภายใน 
8.งานแนะแนวการศึกษาและงานส่งเสริมการเรียนร่วมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องและด้อยโอกาสทางการเรียนรู้ 
9.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
10.งานส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศของนักเรียน 
11.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12.งานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
13.งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
14.งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู
15.งานศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ) 
16.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
17.งานรับนักเรียน 
18.งานแผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.งานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา 
2.งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและการ
ใช้งบประมาณ 
3.งานคำนวณต้นทุนผลผลิต 
4.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.งานบริหารการเงิน 
6.งานบริหารบัญชี 
7.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
8.งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
9.งานจัดทำระบบควบคุมภายใน 
10.งานตรวจสอบภายในหน่วยงาน 

1.งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและบำเหน็จความชอบ 
2.งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.งานวินัยและรักษาวินัยครู 
4.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
5.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6.งานกิจการนักเรียน (ส่งเสริมประชาธิปไตยและสารวัตรนักเรียน) 
7.งานส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
8.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
9.งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
10.งานระเบียบวินัยนักเรียน 
11.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและผู้ปกครอง 
12.งานรักษาความปลอดภัย/กิจกรรมหน้าเสาธง 
13.งานบัตรประจำตัวนักเรียน 
14.งานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล 
15.งานติดตามและประเมินผล 
16.งานสถิตินักเรียน 
17.งานธนาคารโรงเรียน 
18.งานครอบครัวพอเพียง 
19.งานบำรุงขวัญและส่งเสริกำลังใจ 

1.งานธุรการ 
2.งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.งานซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ 
4.งานสัมพันธ์ชุมชน 
5.งานอาคารสถานที่ 
6.งานประชาสัมพันธ์ 
7.งานโสตทัศนศึกษา 
8.งานอนามัยโรงเรียน 
9.งานโภชนาการ 
10.งานสวัสดิการ 
11.งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
12.งานสิ่งแวดล้อม 
 
 

นางสาวจินต์จฑุา   พรหมรักษ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายณัฐพงศ์   กุลวุฒิชัยมงคล  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาววัชราภรณ์   วังมนตรี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายเกียรติเกรียงไกร   บุญทน 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาววิมลนาถ   บัวแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 

สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง 

มูลนิธโิรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
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๘๒ 
  ๒.2 วิสยัทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
       
      วิสัยทัศน์ 

                        “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สื่อสารสองภาษา ใช้เทคโนโลยีในการเรียนสู่
สากลบนพื้นฐานคุณธรรมสู่ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานสากลให้เกิดประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสารมารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

4. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิด การทำวิจัยโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาอย่างน้อยสองภาษา 
7. ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมารยาทในสังคม     

สืบสานงานฝีมอืไทย ชื่นชมในวัฒนธรรมประจำชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

8. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรยีนใส่ใจสังคมโลก  โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

9. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 

 
                        เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ   
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร และการจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทีเ่อ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้เรยีนมีทักษะในการดำรงชีวิต ความเป็นไทย มีมารยาทในสังคม สืบสานงาน

ฝีมือไทย อนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๘๓ 
5. ประสานความรว่มมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร

ต่างๆ 

       กลยุทธ์ 
ข้อที่ ๑ พฒันาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ข้อที ่๒ พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคณุภาพ 
ข้อที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ข้อที่ ๔ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน องค์กรและชุมชน 

 
          2.๓ โครงการทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                 ระดับคุณภาพและผู้รบัผิดชอบโครงการ  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่ม
บริหาร 

รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา 1  ดีเลิศ 

2. โครงการส่งเสริมนิสัย    
รักการอ่าน 

นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม 3 ดีเลิศ 

3. โครงการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาววาสินี   ศรีเคลือบ 1 ดีเลิศ 

4. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล 1 ดีเลิศ 

5. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ 2 ดีเลิศ 

6. โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ 1 ยอดเยี่ยม 

7. โครงการส่งเสริม      
ความเป็นเลิศ 

นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ 1 ยอดเยี่ยม 
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๘๔ 
 

กลุ่ม
บริหาร 

รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน
ที ่

ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

8. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายคณพล สายงาม 1 ดีเลิศ 

9. โครงการสนับสนุนการจัด
บรรยากาศและการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ในสถานศกึษาโควิด-19 

นางสาวเกศราภรณ์   พูนผล 2 ดีเลิศ 

รวม 9 โครงการ     
บริหารงาน

บุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ 3 ยอดเยี่ยม 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ครู
บุคลากร ตามนโยบายสู่
ความเป็นเลิศ 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ 3 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร 1 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการศูนย์ครอบครัว
พอเพียง 

นางสาวพจนีย์  ทองบุญ 1 ยอดเยี่ยม 

5. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายภาณุพงษ์  ไชยคง 1 ยอดเยี่ยม 

6. โครงการโรงเรียน
คุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ 

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ 1 ยอดเยี่ยม 

7. โครงการสถานศึกษา     
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

นางเพ็ญพิมล   เปรี่ยมพิมาย 1 ดีเลิศ 

รวม  7  โครงการ     
บริหารงาน

ทั่วไป 
1. โครงการสตรีวัดระฆัง 

รวมพลัง อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง 1 ยอดเยีย่ม 

2. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี 

นายสราวุฒ  ซำเผือก 2 ยอดเยีย่ม 

รวม 2 โครงการ     
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๘๕ 
กลุ่มบริหาร รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ 
ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 1 ยอดเยี่ยม 

2. โครงการพัฒนาระบบและ
บริหารจดัการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 2 ยอดเยี่ยม 

รวม 2 โครงการ    
รวมทั้งหมด 20 โครงการ   
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๘๖ 
 
 
 
มาตรฐานที ่๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา      
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      

ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า 
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สื่อสารสองภาษา ใช้เทคโนโลยีในการเรียนสู่สากลบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมสู่ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนเน้นเรื่องการพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความรู้ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนไปใช้ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรยีน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน    
การสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศให้ความรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ฝึกให้ครูใช้คำถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียน เพ่ือให้อยู่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนซึ่งกำหนดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและดำเนินให้เป็นไปตามการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ตามโครงการตอ่ไปนี้          

รายช่ือโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา ดีเลิศ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม ดีเลิศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล ดีเลิศ 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ ยอดเยี่ยม 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ ยอดเยี่ยม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

นายคณพล สายงาม ดีเลิศ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร ยอดเยี่ยม 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายภาณุพงษ์  ไชยคง ยอดเยี่ยม 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถี
พุทธ 

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ ยอดเยี่ยม 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๘๗ 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นางเพ็ญพิมล   เปรี่ยมพิมาย ดีเลิศ 

โครงการศนูย์ครอบครัวพอเพียง นางสาวพจนีย์  ทองบุญ ยอดเยี่ยม 
โครงการสตรีวัดระฆัง รวมพลัง 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง ยอดเยี่ยม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาววาสินี   ศรีเคลือบ ดีเลิศ 

รวม 14 โครงการ 
                                                          สรุประดับมาตรฐาน                 ยอดเยี่ยม 

            

๒.  ผลการดำเนินงาน 

      ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมนิในด้านต่างๆ ดังตารางข้างต้น 

๓.  จุดเด่น 
      ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ             
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับ      
ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ     
ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย    
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การแสดงความเคารพคุณครู การเดินแถวขึ้นอาคารเรียน การเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน       
และการปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรเพิม่เตมิการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าตัดสินใจคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เครื่องมอืสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
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๘๘ 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๙๐ 
   ๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 
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๙๑ 
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๙๒ 
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๙๓ 
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๙๔ 
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๙๕ 
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๙๖ 
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๙๗ 
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๙๘ 
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๙๙ 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
     การคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียน       
โดยโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ศักยภาพผู้ เรียนให้  เก่ง ดี  มีวินัย ซึ่ งเป็นเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 5 ประการ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง
ความคิด ใช้เทคโนโลยี และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และในปีการศึกษาโรงเรียน
ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 โดยเปรียบเทียบจากผลการทดสอบในปีที่ผ่านมา และท้าทายให้ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติของโรงเรียนให้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น การประเมินโครงการ งานกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและให้สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศกึษา 

รายชือ่โครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศริิรัตน์ ดีเลิศ 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี 

นายสราวุฒ  ซำเผือก ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาระบบและบริหาร
จดัการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ยอดเยี่ยม 

โครงการสนับสนุนการจัดบรรยากาศ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิท-19  

นางสาวเกศราภรณ์   พูนผล ดีเลิศ 

รวม 4 โครงการ 
                                                            สรุประดับมาตรฐาน               ยอดเยี่ยม 
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๒.  ผลการดำเนินงาน 

      ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ      
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมบรรยกาศและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
  
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน       
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียนได ้
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๑๐๑ 
 
5. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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6. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 
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   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       
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๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในปีการศึกษาต่อไป 

7.1  จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลให้ 
เกิดประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสารมารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 

7.3  พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน 

7.4  จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.5  จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิด การทำวิจัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
7.6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาอย่างน้อยสองภาษา 
7.7  ปลูกฝังจิตสำนกึให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมารยาทในสังคม สืบสานงานฝีมือไทย ชื่นชม

ในวัฒนธรรมประจำชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
7.8  ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรยีนใส่ใจสังคมโลก  โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยอมรับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
7.9  ประสานความรว่มมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๓ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ให้เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้น
จัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน    
เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครจูัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่
ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนทีใ่ช้ ได้รับการตรวจนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารโรงเรียน 

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับ

มาตรฐาน 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู

บุคลากร ตามนโยบายสู่ความเป็นเลิศ 
นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ ยอดเยี่ยม 

รวม 2 โครงการ 
                                                            สรุประดับมาตรฐาน           ยอดเยี่ยม 

          (ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖4) 
 
๒.  ผลการดำเนินงาน 
     จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วม 
 2. การจดัการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  จุดเด่น 

 ครใูห้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ
จรงิ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๔ 
๔.  จุดควรพัฒนา 
      4.1 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้และแหล่งเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ 
 4.2 ควรนเิทศติดตามครเูรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้มีความรูค้วามเข้าใจและนำไปใช้ไดจ้ริง    
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๕ 
๖. แหล่งขอ้มูล หลักฐาน 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๗ 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๘ 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญใน       
ปีการศึกษาต่อไป 

7.1 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7.2 โรงเรียนมีระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

7.3 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7.4 ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ความเป็นไทย มีมารยาทในสังคม สืบสานงานฝีมือไทย อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.5 ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างคร ูผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๑๙ 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๒ 
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ถ้ามี) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๓ 
๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๑ 
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๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญใน       
ปีการศึกษาต่อไป 
          ๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 7.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมจาก
การเรียนรู้ 
 7.3 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 7.4 การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบธรรมมาและมาตรฐานการศึกษา 
 7.5 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะในการปฎิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.6 สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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๑๕๗ 
3.4 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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๑๕๙ 

 
  

        



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๐ 
 

 
 

               ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
                       ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดับ  ยอดเยี่ยม 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปโดยผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษา อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  1 ด้าน
กระบวนการบริห ารจัดการของผู้ บ ริห ารสถาน ศึกษา มีผลประเมิน ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดับ  
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ   
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคญัการนำ

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้ต่อเนื่องทนัเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ   
- 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
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๑๖๑ 

 
ภาคผนวก  

• หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่น
ของสถานศึกษา  

• หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่น
ของผู้บริหาร   

• หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่น
ของครู 

•  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงาน
ดีเด่นของนกัเรียน 

• ภาพกิจกรรมสำคัญ 
 คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินตนเอง / ประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• รายงานการนำเสนอ คลิปสรุปโครงการ/งาน (ประกันภายในสถานศึกษา) 

• เว็บเพจต่างๆ ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 ปฏิทินปฏิบัติการโรงเรียนสตรีวัดระฆังปีการศึกษา 2564 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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๑๖๒ 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศ 
และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๓ 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๔ 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 

๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
“ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

“รางวัลระดับเงิน” ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๖ 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศ 
และผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๗ 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๙ 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้อำนวยการวิมลนาถ บัวแก้ว เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”    

ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยา-
บรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

คุรุสภา 

โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 
2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 
ประจำปี 2563 

กระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

รางวัลโครงการ“ปิยชนน์ คนการศึกษา” 
ประจำปี 2564 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

รางวัล “เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และ
เสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์
ทางการศกึษา” ประจำปี 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๑ 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศ 
และผลงานดีเด่นของครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๒ 

 
 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๓ 

 

 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสิทธิชัย ตันเจริญ ได้รับรางวัล “เป็นบุคคลรัก ศรทัธา 

และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ       
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา”    
ประจำปี 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

นางสาววาสินี ศรีเคลือบ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นายชรินทร์วัชร์ พัฒนจิราภัทร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นายธนานันท์ แซ่เล้า รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางรำไพร แสนวิบูลย์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ ์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางสาวฐานิกา ผมรี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

นางรินทร์วดี นาคเจียม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

นายสิทธิชัย ตันเจริญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น 
ประจำปี 2564 

สมาคมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่ง
ประเทศไทย 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทครปูระแภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาววาสินี ศรีเคลือบ ปิยชนน์ คนการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
สำนักส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์ ปิยชนน์ คนการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
สำนักส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นายคณพล      สายงาม รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางรำไพร       แสนวิบูลย ์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวสุทธิดา       พาสุข รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นายนิธิกร   ดีรัมย์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวจารุณี เอนกนวล รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นายภาณุพงษ์  ไชยคง รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวพจนีย์  ทองบุญ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวนฤมล   ประสิทธิศักดิ์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นายชรินทร์วัชร์ พัฒนจิราภัทร รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นายปฏิวัติ เอ็นดู รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวณันฑวรรณ บุญโพธิ์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางธนิตา  รัตนพันธ์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางรินทร์วดี  นาคเจียม รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาววิสนี  อาแว รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
นางสาวแวว  อรรคนิมาตย์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๖ 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศ 
และผลงานดีเด่นของนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๗๗ 
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๑๗๘ 
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๑๗๙ 

 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๘๐ 

 
 

    
 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๘๑ 
ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชวิศา วิงเวียน รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน    
G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

สมาคมเทควันโดแห่ง 
ประเทศไทย 

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์โอ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ประจำปี 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกัญญาพัชร โยธา ไดร้ับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ประจำปี 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวญาณิศา ลครวงศ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ 
(Cluster) การประกวดโครงการ
สร้างสรรค ์“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวณัฐณิชา อินทร์ตุ้ม รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ 
(Cluster) การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวพาขวัญ อนิทรโชติ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ 
(Cluster) การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภัคธีมา พุทธรักษา รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ 
(Cluster) การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอริสา วิจารณ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ 
(Cluster) การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นางสาวณัฏฐณชิา เกษขุนทด        
2. นางสาวพาวรีย์ ทองพูล           
3. นางสาวณัฏฐธิดา จารุเรืองสขุ      
4. นางสาวญาณิศา เดขุนทด         
5. นางสาวณชิารีย์ จนัทร์เผ่าแสง    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2565      
ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ         

วัดวชิรธรรมาวาส รว่มกับ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา            
สุวินทวงศ์ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดิถีมาฆบูชา 

1. เด็กหญิงขวัญข้าว กังวาล 
2. เด็กหญิงธิดาพร สุขประภาศ  
3. เด็กหญิงสิริมนต์ เพ็ญจันทร์ 
4. นางสาวณัฏฐณชิา เกษขุนทด        
5. นางสาวพาวรีย์ ทองพูล           
6. นางสาวณัฏฐธิดา จารุเรืองสขุ      
7. นางสาวญาณศิา เดขุนทด     

รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์   
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง
สรภัญญะ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม-ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา   
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี         
พ.ศ.2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับ ศนูย์ส่งเสริม
ศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 
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๑๘๓ 
• ภาพกิจกรรมสำคัญ 
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๑๘๔ 
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๑๘๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๘๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๘๗ 
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๑๘๘ 
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๑๘๙ 
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๑๙๐ 
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๑๙๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๙๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๙๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๘ 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
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๑๙๙ 
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๒๐๐ 
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๒๐๑ 
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๒๐๒ 
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๒๐๓ 
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๒๐๔ 
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๒๐๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๐๖ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๐๗ 
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๒๐๘ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๑๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๒๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๓๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๒ 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๓ 
 คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินตนเอง / ประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๔๙ 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๐ 
 คำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๒ 

 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๓ 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

(แต่งตั้งเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

๑.   พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม     ประธานกรรมการ 
๒.   พลเรือตรีหญิงศรศีุภรณ์   รุธิรวัฒน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.   พันตำรวจเอกหญิงชัญชะรัศม์   ทองวิบูลย์โชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.   นางอัญชล ี โพธิ์กิ่ง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.   นางศุภวรรณ  สุกใส     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.   พระบวรรังษี        กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๙.   พระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม)   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๐. นายธวชัชัย ฟักอังกูร      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๑. นายสิทธิชัย ตันเจริญ      กรรมการผู้แทนครู 
๑๒. นายสมเกียรติ  เลิศกาญจนาพร    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๓. นางสมจิตร วรรณธนศิลป์     กรรมการผู้แทนชุมชน 
๑๔. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๕. นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๔ 
• รายงานการนำเสนอ คลิปสรุปโครงการ/งาน (ประกันภายในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/drive/folders/19yNftwSx29PpHQ061ph3DxZQNOES0ZQRtD

Mu0n2GzQFFdWiO8A21rRf0i5wzSCRD0mnCDs28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๕ 
• เว็บเพจต่างๆ ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

เพจ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

http://www.sr.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sr.ac.th/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๖ 
เพจ SR Teacher Online 

https://sites.google.com/sr.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ วิชาการสตรีวดัระฆัง 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๗ 
https://sites.google.com/site/wichakansatriwatrakhang/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://sites.google.com/site/wichakansatriwatrakhang/home


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๘ 
http://61.19.252.56/srsar/MasterData/Login.aspx 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง Official 

http://61.19.252.56/srsar/MasterData/Login.aspx


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๕๙ 
https://www.facebook.com/SRStudioSound/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/SRStudioSound/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๐ 
https://www.facebook.com/SATRIWATRAKHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 

https://www.facebook.com/SATRIWATRAKHANG


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๑ 
https://www.facebook.com/SRscimath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ SR. MEP โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/SRscimath


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๒ 
https://www.facebook.com/srmep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://www.facebook.com/srmep


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๓ 
https://www.facebook.com/science.sr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ งานแนะแนว โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/science.sr


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๔ 
https://www.facebook.com/srguidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ หอ้งสมุดดิจิทัล 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๕ 
http://sr.vlcloud.net/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพจ Satri WatRakhang school Library Fanpage 
 

http://sr.vlcloud.net/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๖ 
https://www.facebook.com/Satri-WatRakhang-school-Library-Fanpage-

131611813596817/?fref=ts 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน 

https://www.facebook.com/Satri-WatRakhang-school-Library-Fanpage-131611813596817/?fref=ts
https://www.facebook.com/Satri-WatRakhang-school-Library-Fanpage-131611813596817/?fref=ts


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๗ 
http://www.psschool.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ ยุวเนตรสตรีวัดระฆัง 

http://www.psschool.in.th/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๘ 
https://www.facebook.com/yuwanateSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/yuwanateSR/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๖๙ 
http://sr.activities-club.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ S.R. Committee 

http://sr.activities-club.com/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๐ 
https://www.facebook.com/BoardStriWadRakhang/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ปฏิทินปฏิบัติการโรงเรียนสตรีวัดระฆังปีการศึกษา 2564 

https://www.facebook.com/BoardStriWadRakhang/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๑ 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๘ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๗๙ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๑ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๒ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๓ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๔ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๕ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๖ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๗ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๘ 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2564  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๒๘๙ 

บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วันที่บรรจุ เลข

ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ วุฒิ

การศึกษา  
ผู้อำนวยการโรงเรียน         

1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว  29 ส.ค. 31 2657 คศ.3 ศษ.ม.  
กลุ่มบริหาร        

2 นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ 14 มิ.ย. 54 7611 คศ.2 ค.ม. 
3 นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล 7 พ.ค. 52 8834 คศ.2 ศษ.ม. 
4 นางสาววัชราภรณ ์ วังมนตรี 6 ธ.ค. 56 2659 คศ.2 กศ.บ. 
5 นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน 1 มิ.ย. 54 2661 คศ.2 ศษ.ม.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         
6 นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ 23 ก.ค. 55 2753 คศ.1 ศศ.บ. 
7 นายพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา 19 พ.ค. 54 4071 คศ.2 ค.บ. 
8 นางสาวรัตติยา มีเจริญ 23 ก.ค. 55 2822 คศ.2 ศศ.ม. 
9 นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์ 9 ม.ค. 58 2785 คศ.1 ศศ.บ. 

10 นายชัยธวัช มาอินทร์ 15 ส.ค. 59 6672 คศ.1 ค.บ. 
11 นางสาวกาญจนา พิมวงษ์ 2 ต.ค. 60 99877 คศ.1 ค.บ. 
12 นางสาวชัญญภัทร ธัชพงศ์กฤต 29 ธ.ค. 60 2828 คศ.1 ค.บ. 
13 นายทรงพล แซ่ซื้อ 17 ส.ค. 63 2698 ครูผู้ช่วย ค.บ. 

14 นางธัญจิตรา  หงษ์พญา 11 ธ.ค. 50 17748 คศ.2 ศษ.บ.  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

15 นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ 14 ต.ค. 48 109979 คศ.2 วท.บ. 
16 นางวรางค์อร อานมณี 25 พ.ค. 36 3799 คศ.3 ค.บ. 
17 นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ 1 ส.ค. 29 2676 คศ.2 วท.บ. 
18 นายสุคนธ์ บุญเทียม 2 มิ.ย. 29 2739 คศ.3 กศ.บ. 
19 นางสาวประทิน ผลสุข 3 ต.ค. 37 2672 คศ.3 ค.บ. 
20 นางสาวจารุณี เอนกนวล 1 พ.ย. 53 2710 คศ.2 วท.บ. 
21 นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต 16 พ.ย. 55 8030 คศ.2 วท.บ. 

22 นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา 20 พ.ค. 54 2764 คศ.2 กศ.ม. 
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23 นายนิธิกร ดีรัมย์ 14 พ.ค. 57 2727 คศ.2 ศษ.ม.. 

23 นางสาวคัทลียา แก้วแจ้ง 15 ส.ค. 59 2794 คศ.1 กศ.บ. 

24 นายสมเจต หวังทอง 14 ต.ค. 48 3797 คศ.2 วท.บ. 

25 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล 14 ต.ค. 48 2777 คศ.3 ค.บ. 

26 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ 19 พ.ค. 54 2823 คศ.2 วท.บ. 

27 นายสราวุฒ ซำเผือก 16 ก.พ. 55 4143 คศ.1 วท.บ. 

28 นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์ 1 ก.ย. 52 8934 คศ.3 ศษ.ม. 

29 นางสาวสุวิมล กวินทรัพย์ 17 ส.ค. 63 2672 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

30 นางเพ็ญพิมล    เปรี่ยมพิมาย 22 ก.ย. 29 109980 คศ.3 กศ.บ. 
31 นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์ 1 ก.ย. 52 2754 คศ.3 ศศ.ม. 
32 นางสาวอารยาภัสร์ เดชมา 2 พ.ค. 54 2776 คศ.2 ค.บ. 
33 นายคณพล สายงาม 30 ส.ค. 56 2673 คศ.1 วท.บ. 
34 นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ 1 ก.ค. 57 2805 คศ.1 ค.บ. 
35 นางสาวอุบลรัตน์ โพธิ์พรม 7 ก.พ. 56 2772 คศ.2 ศศ.ม. 
36 นางสาวรำไพร สุตนนท์ 14 ธ.ค. 58 2704 คศ.1 ค.บ. 
37 นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์ 24 มี.ค. 59 13214 คศ.1 ค.บ. 
38 นางสาวพรศิริ สอนสิลา 20 ก.ค. 60 2738 คศ.1 กศ.บ. 
39 นายนพรัตน์ นาหว้า 29 ธ.ค. 60 2797 คศ.1 ศษ.บ. 
40 นางสาวจันทร์จิรา นาขันดี 19 พ.ย. 61 2790 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
41 นางสาวสุทธิดา พาสุข 18 เม.ย. 62 13125 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
42 นายสิทธิศักดิ์ ดีเสียง 15 ก.ค. 56 2767 คศ.2 กศ.บ. 
43 นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล 1 ก.ย. 29 2806 คศ.2 ค.บ. 
44 นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ 11 มิ.ย. 52 2178 คศ.2 ค.บ. 
45 นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์ 30 ก.ค. 33 8922 คศ.2 ค.บ. 
46 นางสาวเพชรินทร์ แทนคำ 1 ก.ค. 57 2741 คศ.1 ค.บ. 
47 นายณัฐภัสสร ไชยยา 23 ก.ค. 55 2771 คศ.2 ศษ.ม. 
48 นางรินทร์วดี นาคเจียม 15 ก.พ. 59 2787 คศ.1 ค.บ. 
49 นายธนานันท์ แซ่เล้า 15 ก.พ. 59 4004 คศ.1 ค.บ. 
50 นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์ 7 ม.ค. 59 2768 คศ.1 ค.บ. 
51 นางสาวศศิณา เถาว์ทอง 31 มี.ค. 60 2758 คศ.1 ค.บ. 
52 นางสาวพัชริยา พราหมณี 5 พ.ค. 60 2816 คศ.1 ศษ.บ. 
53 นางสาวสรญา มุทะธากุล 7 ต.ค. 59 2829 คศ.1 ศษ.บ. 
54 นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์ 5 มี.ค. 61 2773 คศ.1 ศศ.บ. 
55 นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล 11 ม.ค. 59 3329 คศ.1 ศษ.ม. 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         
56 นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ 15 ก.ย. 36 2809 คศ.2 กศ.บ. 
57 นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ 1 ก.ย. 52 4766 คศ.2 ค.บ. 
58 นายภาณุพงษ์ ไชยคง 1 ก.ค. 57 2807 คศ.1 ศษ.ม. 
59 นายวสวัตติ์ สุริยันต์ 9 ม.ค. 58 2702 คศ.1 กศ.ม. 
60 นายชรินทร์วัชร ์ พัฒนจิราภัทร 3 ก.ค. 58 2803 คศ.1 ศษ.ม. 
61 นางสาวพจนีย์ ทองบุญ 1 ก.ย. 52 2820 คศ.2 ค.บ. 
62 นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์ 25 ก.พ. 51 8984 คศ.2 ศศ.ม. 

63 นายปฏิวัติ เอ็นดู 2 เม.ย. 62 5324 คศ.1 ศศ.บ. 
64 นายพีระสิทธิ์ ภู่สาระ 19 พ.ย. 61 33628 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
65 นางสาวณันฑวรรณ บุญโพธิ์ 1 ต.ค. 63 2769 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา         
69 นายราวี กลิ่นหอม 22 มิ.ย. 30 2756 คศ.3 กศ.บ. 
70 นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์ 27 ส.ค. 33 2798 คศ.3 กศ.บ. 
71 นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล 21 พ.ค. 27 24862 คศ.3 กศ.บ. 
72 นายวัลลภ มาลาพันธุ์ 9 ม.ค. 58 2802 คศ.1 ศษ.บ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
73 นางธนิตา รัตนพันธ์ 22 พ.ค. 49 8532 คศ.2 ศษ.ม. 

74 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 30 พ.ย. 36 11432 คศ.3 ค.บ. 

75 นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ 14 ธ.ค. 58 40450 คศ.1 ศษ.บ. 

76 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี 24 มี.ค. 59 2680 คศ.1 ศษ.บ. 

77 นายฉัตรพล บัวบาน 5 พ.ค. 60 4162 คศ.1 กศ.บ. 

78 นายศรัณย์ ส่งทวน 29 เม.ย. 63 2682 คศ.2 ศษ.ม. 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ         

79 นางสาวฐานิกา ผมร ี 3 ก.ค. 58 2804 คศ.1 วท.บ. 
80 นางชื่นฤดี สังขะวร 16 พ.ค. 34 2669 คศ.3 บธ.บ. 
81 นางสาวสิริรัตน์ ช่อฉาย 5 พ.ค. 60 2818 คศ.1 ศษ.บ. 
82 นางสาวนริศรา มาสันเทียะ 1 ต.ค. 61 2824 ครูผู้ช่วย ศษ.บ 
83 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนและงานโสตฯ         
84 นางละออง อ่อนเกตุพล 17 พ.ค. 38 2736 คศ.3 ค.บ. 
85 นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ 17 มิ.ย. 37 2796 คศ.2 ค.บ. 
86 นางสาวลีลาวด ี ทองอร่าม 1 ส.ค. 34 2671 คศ.2 ค.บ. 
87 นางสาววาสินี ศรีเคลือบ 10 มี.ค. 52 2774 คศ.2 ศศ.บ. 
88 นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล 16 ธ.ค. 56 8924 คศ.1 ค.บ. 
89 นางสาววิสน ี อาแว 15 ส.ค. 59 4198 คศ.1 กศ.บ. 
90 นางสาวแวว อรรคนิมาตย์ 11 เม.ย. 61 2766 คศ.1 บช.บ. 
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 ลูกจ้างประจำ         
91 นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ 16 มี.ค. 36 1378     
92 นายสมชาย ยิ้มงาม 1 ก.พ. 42 1393     

 ครูอัตราจ้าง         
93 นายอัครเดช เขื่อนเก้า         
94 นางสาวจิณณ์ญาดา ชัยรถ         
95 นายสถาพร บัวกอง         
96 นายณัฐพล คุ้มบุญ         
97 นางสาววริศรา โสภณสิร ิ         
98 นางสาวจตุพร วิรัติจริยาพร         
99 นางสาวนวรัตน์ ผลทอง         

100 นางสาวสุทธิ์สินี ก๋าคำ         
101 นางสาวเจนจิรา เสพิลา         
102 นายวีระศักดิ์ นุกูลกิจ         

  ลูกจ้างชั่วคราว         
103 นางอัญชลี ทองวัฒนานนท์         
104 นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว         
105 นางสาวสุดารัตน์ คำสิงห์         

106 นางสาวอติพร สร้อยเพชร         

107 นางสาวปามญญ์ 
เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา     

  
  

108 นางสาวนันท์นภัส ดวงสุวรรณ         

  พนักงานเหมาบริการ         

  คนขับ           
109 นายวิมล ดวงรัตน์         

110 นายสังข์เวียน รอดใจดี         

111 นายสมคิด ภู่เมือง         
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 แม่บ้าน           

112 นางพิศมัย กุลวิจารณ์         

113 นางศิวริน น้อยอรุณ         

114 นางสมจินต์ กุลวงษ์         

 115 นางสุจิตรภรณ์ โรจนกรณ ์         

 116 นางชฏารัตน์ แสงพร         

 117 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชาติ         
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