
 
 

 
 

 
 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังต้ังอยู่ที่ ๒๔๘/๙  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิรริาช เขตบางกอกน้อย     

กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์   ๑๐๗๐๐   โทรศัพท์ ๐๒๔๑๒๙๑๐๓ – ๔ โทรสาร   
๐๒๔๑๘๑๐๐๒   email:  Srmail@sr.ac.th   website:  www.sr.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๑      กรุงเทพมหานคร   มีเน้ือที่  ๒  ไร่  ๓  งาน  ๒๐  ตารางวา 

                                                     

 
 

อาณาเขต ทิศเหนือ    คณะ๑ และ คณะ๒ วัดระฆังโฆสิตาราม ซอยวังหลัง 
   ทิศตะวันออก แม่นํ้าเจ้าพระยา 
  ทิศใต้         กรมอู่ทหารเรอื 
  ทิศตะวันตก      วัดระฆังโฆสติารามฯ  
 

รงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการ   ๓  เขต   คือ   เขตบางกอกน้อย   ม ี ๕  แขวง  ได้แก่  แขวงศิริราช   

๑ตอน
ท่ี ข้อมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 



๒ 
 

๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

แขวงบ้านช่างหล่อ   แขวงอรุณอมรินทร ์   แขวงบางขุนศรี   และแขวงบางขุนนนท์    เขต
บางกอกใหญ่   ม ี  ๑ แขวง  ได้แก่  แขวงวัดอรุณ    และเขตพระบรมมหาราชวัง  ม ี  ๑ แขวง  
ได้แก่  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
ประวัติโดยย่อ คําขวัญ และวัตถุประสงคเ์ฉพาะของโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังน้ีเดิมกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาตจากวัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหารให้สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจํานวน  ๓ หลงั   เป็นโรงพยาบาลทหารเรอืช่ัวคราว     
สําหรับรักษาพยาบาลทหารเรือที่เจ็บป่วย ต่อมากระทรวงทหารเรือได้สร้างโรงพยาบาลข้ึนใหม่ที่
ปากคลองมอญ  จึงยกอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลเดิมน้ีให้กับวัด  และแจ้งเรื่องไปยังกระทรวง
ธรรมการ  ประจวบกับความดําริของกรมศึกษาธิการ  ซึ่งกําลังจะคิดจัดการศึกษาสําหรับกุลสตรี
ให้แพร่หลายอยู่แล้ว  จึงได้ไปหารือเจ้าคณุพระพิมลธรรม  เจ้าอาวาส ( ภายหลังได้รับสมณศักด์ิ
เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ )   ท่านเห็นชอบด้วย   ให้ใช้สถานที่และอาคารเป็นโรงเรียนสตร ี
กระทรวงธรรมการจึงอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือนทั้งสองหลังให้เหมะสมทีจ่ะเป็น
โรงเรียนสตรีต่อไป 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดรับนักเรียนต้ังแต่วันที่  ๑   สิงหาคม  ๒๔๕๗  ก่อน   แลว้จึง
ประกอบพิธีทางศาสนาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๔๕๗   และเริ่มทําการสอนเมื่อ
วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๔๕๗  ประธานในพิธีเปิดคือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ   

พ.ศ.  ๒๔๕๗ เปิดสอนนักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมปีที่ ๑  จนถึงช้ันประถมปีที่ ๓   
ครูใหญ่คนแรกคือ   นางธนากรภักดี  ( สว่าง  อมรสิงห์ ) 

พ.ศ.  ๒๔๖๓ เปิดสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
พ.ศ. ๒๔๘๙ เปิดเรียนช้ันเตรียมปีที่ ๑  แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓  เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ตาม

นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  ๒๕๑๘  ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๔   และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เปลี่ยนเป็นระบบหน่วยกิต 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดรับนักเรียนช้ัน ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น   

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

พุทธศักราช  ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดสอนช้ัน ม.๑ – ม.๓  ใช้หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

พุทธศักราช ๒๕๒๑  ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓ )  และช้ัน  ม.๔ – ม.๖    ใช้



๓ 
 

๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  ๒๕๒๔  ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  
๒๕๓๓ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนช้ัน ม.๑ – ม.๖  เป็นโรงเรียนนําร่องในการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา  ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  เปิดสอนช้ัน ม.๑ – ม.๖  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี
การศึกษา  ๒๕๕๑ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  ใจกุศล 

คติพจน์ของโรงเรียน 
วิชา  วร   ธน   โหติ   -   วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 

ปณิธานของโรงเรียน 
เป็นกุลสตรี   มีความรู้   สู่ยุคใหม ่  ใฝ่คณุธรรม   ดํารงความเป็นไทย 

 
 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
๒.๑ ผู้บริหารชื่อ   นางอารีย์   ชินสุวรรณ   อายุ  ๖๐  ปี  อายุราชการ  ๓๗  ปี   วุฒิทางการ

ศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ต้ังแต่วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน 
 

๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหารจํานวน   ๔  คน 
๒.๒.๑ นางนิตยา รัตนา  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อายุ  ๔๗  ปี  อายุ

ราชการ    ๒๔ ปี    วุฒิการศกึษาสูงสุด   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
โรงเรียนสตรีวัดระฆังต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน 

   
๒.๒.๒ นายนิพนธ์ อุทก   รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  อายุ ๕๘  ปี  อายุ

ราชการ    ๓๕ ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต  ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
โรงเรียนสตรีวัดระฆังต้ังแต่วันที่   ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 

 



๔ 
 

๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๒.๒.๓ นายเฉลิมพล พันธ์บัว  รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  อายุ ๔๐  ปี   อายุราชการ ๑๘ ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต  ดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆังต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
                      ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โรงเรียน มีข้อมลูเก่ียวกับจํานวนนักเรียนดังน้ี   

๓.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด ๑,๓๓๑ คน 
๓.๒  จํานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ จําแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชัน้ จํานวน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓๑๑
๓๓๑ 
๓๙๖ 

รวม ๑,๐๓๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๓๕๓
๓๔๓ 
๓๔๒ 

รวม ๑,๐๓๘
รวมจํานวนนกัเรียนทัง้หมด ๒,๐๗๖



๕ 
 

๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๓.๓ จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๖๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ 
๓.๔ จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑,๕๙๓ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖.๗๓ 
๓.๕ จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คดิเป็นร้อยละ - 
๓.๖ จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นรอ้ยละ - 
๓.๗ จํานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒ 
๓.๘ จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
๓.๙ จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ - 
๓.๑๐ สถิติการขาดเรียน/เดือน ๔๕ คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ 
๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน - คน คิดเป็นร้อยละ - 

  ๓.๑๒  จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ๑)   ม.๓  จาํนวน ๓๘๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ 
    ๒)  ม.๖  จาํนวน ๓๔๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๓  อัตราสว่นครูประจําการ : นักเรียน = ๑ : ๒๕ 
๓.๑๔  จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และ
นันทนาการ ๒,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๕  จํานวนนักเรียนที่มีคณุลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๒,๐๗๖ คน คดิ
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๖  จํานวนนักเรยีนที่มีคณุลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒,๐๗๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ คน 
๓.๑๗  จํานวนนักเรียนที่ทํากจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ๒,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๘  จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจ้ากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ ๒,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๙  จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๒,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒๐  จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลักสตูรสถานศึกษา ๒,๐๗๖ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ๔.    ข้อมูลครูและบคุลากร 
    ๔.๑  ครปูระจําการ  ทั้งหมด ๘๕ คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ี 



๖ 
 

๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

           ๔.๑.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  * 

 
          ๔.๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 
ราชการ 

ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 
การพัฒนา/ปี 

๑ นายพิษณุ โชติวงษ์ ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
การวิจัย
ดําเนินงาน 

ม.๕ ม.๖ ๒๔ 

๒ นางพัชน ี ธรรมนิธา ๕๘ ๒๓ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๓ ๒๔
๓ นางอุษณีษ์ พันธ์ุฤทธ์ิ ๕๖ ๓๔ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๔ ๒๔
๔ นายยงยุทธ ภาณุพินทุ ๕๘ ๒๙ ครู คศ.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๔ ม.๖ ๒๔
๕ นายวิเชียร วงศ์ลิ้มอมรเลิศ ๕๕ ๒๙ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๒ ม.๓ ๒๔
๖ นางสาวพงศ์ศิริ เชาวน์ปรีชา ๕๕ ๒๔ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๔ ๒๔
๗ นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย ๔๘ ๒๖ ครู คศ.๓ การศึกษาบัณฑิต วัดผลการศึกษา ม.๑ ๒๔
๘ นางสาวบุศรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๖ ๒๔
๙ นางสาวหทัยรัตน์ รําพึงจิตต์ ๓๐ ๓ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๒ ม.๓ ๒๔
๑๐ นางสาวเกศินี เดชมา ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๒ ม.๕ ๒๔
๑๑ นางสาวมินตรา อนันตรังสี ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๑ ม.๕ ๑๕๘

 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวพัชรี ลินิฐฏา ๖๐ ๓๙ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต 
การสอนภาษาไทย ม.๖ ๒๔

๒ นางอัญชล ี โพธ์ิกิ่ง ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ม.๓ ๒๔
๓ นางกัญญาภัค ทองมี ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ม.๑ ม.๔ ๒๔
๔ นางสาวเยาวเรศ คัคนางกูล ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ม.๑ ๒๔
๕ นางสาวนิภา

พรรณ 
ธาราสันติสุข ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต 
จารึกภาษาตะวันออก ม.๔ ม.๖ ๒๔

๖ นางสาวมัญชิรา สุดมุข ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ม.๓ ๒๔
๗ นางเสาวณีย์ พากเพียร ๖๐ ๓๕ ครู คศ.๓ ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต 
จารึกภาษาไทย ม.๔ ม.๕ ม.๖ ๒๔

๘ นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

จารึกภาษาไทย ม.๕ ๒๔

๙ นายพิสิทธ์ิ สุวรรณธาดา ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ม.๒ ๒๔
๑๐ นางสาวจันทร์

นารี 
เขียดแก้ว ๓๘ ๑ ครูผู้ช่วย การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ม.๑ ม.๒ ม.๔ ๒๔

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางวรางค์อร อานมณี ๔๓ ๑๙ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ม.๕ ๒๔



๗ 
 

๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

          ๔.๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ * 
 
 

          ๔.๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม * 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวสุภาพ สุขปลั่ง ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๔ ม.๕ ๒๔
๒ นางพรรษสรณ์ ธรากรวรเศรษฐ์ ๕๘ ๓๑ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๒ ๒๔
๓ นางกันตาภา สุทธิอาจ ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา ม.๖ ๒๔
๔ นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ ๔๘ ๑๙ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๑ ม.๒ ๒๔
๕ นางละออง อ่อนเกตุพล ๔๔ ๑๗ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๕ ๒๔
๖ นางสุกัลย ์ ฟูกําเหนิด ๕๔ ๑๗ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔
๗ นางนันทกา อัศวหิรัญกุล ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๑ ม.๒ ๒๔
๘ นางสาวพจนีย์ ทองบุญ ๓๑ ๓ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๑ ม.๕ ๒๔
๙ นางโกสุม สัมพลัง ๕๓ ๒๕ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๔ ม.๖ ๒๔
๑๐ นางสาวสุทิศา รุจิวงศ์ ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ม.๓ ๒๔

 
         ๔.๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นายราวี กลิ่นหอม ๔๘ ๒๕ ครู คศ.๓ การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา ม.๔ - ม.๖ ๒๔
๒ นางบุญศรี             ศิริวัฒนาตระกูล ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา ม.๒ ๒๔
๓ นางชญาณ์นิจ เป่ียมจันทร์ ๔๗ ๒๒ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา ม.๕ ม.๖ ๒๔
๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล ๕๒ ๒๓ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา ม.๑ - ม.๖ ๒๔
๕ นายเอกพงษ์ ลาธุลี ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ม.๑ - ม.๖ ๔๐

          
 
 
 

๒ นายสมบัติ รักตะปุรณะ ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๖ ๒๔
๓ นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ ๕๑ ๒๖ ครู คศ.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ม.๔ ม.๖ ๒๔
๔ นายจรัญ บุญจันทร์ ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ม.๔ ม.๖ ๒๔
๕ ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงษ์ เชวงเกียรติกุล ๕๓ ๓๑ ครู คศ.๒ การศึกษามหาบัณฑิต ฟิสิกส์ ม.๕ ม.๖ ๒๔
๖ นางวราพร ยี่สุ่นเทศ ๔๗ ๒๒ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต ฟิสิกส์ ม.๔ ๒๔
๗ นางสาวประทิน ผลสุข ๔๖ ๑๘ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.๑ ม.๒ ๒๔
๘ นายสุคนธ์ บุญเทียม ๕๐ ๒๖ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต เคมี ม.๔ ม.๕ ๒๕
๙ นางรุจิลาภา แสนมหาชัย ๕๑ ๑๙ ครู คศ.๒ การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยา ม.๑ ม.๒ ๒๔
๑๐ นายเด่นพงศ ์ ฉัตรสุวรรณ ๓๕ ๗ ครู คศ.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ม.๓ ม.๔ ๔๐
๑๑ นางสาวจารุณี เอนกนวล ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.๓ ม.๔ ๒๔



๘ 
 

๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
 

๔.๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑ นายสิทธิชัย ตันเจริญ ๔๔ ๑๙ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรี ม.๒ ม.๕ ม.๖ ๒๔
๒ นายประคอง เอี่ยมศิริ ๕๕ ๓๕ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา ม.๑ ม.๔ ม.๖ ๒๔
๓ นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๔ ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ ม.๒ ม.๕ ม.๖ ๒๔
๔ นายปรีชา การเที่ยง ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๒ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ม.๑ ม.๕ ม.๖ ๒๔
๕ นายไพฑูรย์ แก้วฟอง ๕๖ ๒๙ ครู คศ.๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยคดีศึกษา ม.๑ -  ม.๖ ๒๔
๖ นายพศิน บุญจฑิตย์ ๔๕ ๒๑ ครู คศ.๒ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์สากล ม.๒ ม.๕ ๒๔
๗ นางธนิตา รัตนพันธ์ ๓๐ ๖ ครู คศ.๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทย ม.๑ ม.๓ ม.๔ ๒๔

 
          ๔.๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชพีและเทคโนโลยี * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงท่ีรับ 
การพัฒนา/

ปี 
๑ นางนารีรัตน ์ กองแดง ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรม ม.๓ ๒๔
๒ นางบังอร เทพช่วย ๕๔ ๓๔ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา ม.๑ ม.๒ ๒๔
๓ นางปราณี เขียวฉลัว ๕๒ ๒๘ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต ธุรการ การเงิน ม.๒ ม.๓ ม.๕ ๒๔
๔ นางชื่นฤด ี สังขะวร ๔๙ ๒๑ ครู คศ.๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ ม.๑ ม.๒ ม.๔ ๒๔
๕ นายสมเจต หวังทอง ๓๔ ๗ ครู คศ.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ ม.๓ ม.๕ ๒๔
๖ นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ ๓๗ ๑ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.๒ ม.๔ ๒๔
๗ นางสาวกรรณิการ์ กําธร ๒๙ ๔ ครู คศ.๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ ม.๑ ม.๓ ม.๕ ๒๔
๘ นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล ๓๐ ๗ ครู คศ.๑ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.๔ ม.๖ ๖๔

 

          ๔.๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวประพิณ กุลวนิช ๕๕ ๓๒ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝร่ังเศส ม.๔ ม.๕ ม.๖ ๑๑๐
๒ นางสาวมาลี เกื้อระเบียบ ๕๙ ๓๔ ครู คศ.๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๔ ม.๖ ๔๐
๓ นางสาวมณี วงศ์คณิต ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๔ ม.๖ ๔๐
๔ นางพวงศรี ตุ๊สําราญ ๕๓ ๓๔ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๓ ม.๔ ๘๓
๕ นางสาววีณา สุทธิจินตามัย ๕๗ ๓๔ ครู คศ.๒ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผู้ใหญ่ ม.๕ ม.๖ ๔๐
๖ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยรัชนีกร ๕๗ ๓๖ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๑ ม.๒ ๔๐
๗ นางสาวดวงใจ อินทร์ศรีเมือง ๓๔ ๓ ครู คศ.๑ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๓ ม.๔ ๔๐
๘ นางสาวโสรญา สมานมิตร ๒๘ ๓ ครู คศ.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.๓ ม.๔ ๔๐



๙ 
 

๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๙ นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล ๔๙ ๒๖ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๕ ๔๐
๑๐ นางสาวภัทราพร นวมนิ่ม ๓๓ ๓ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๒ ๔๐
๑๑ นางลัดดา แหวนทอง ๕๒ ๒๘ ครู คศ.๓ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.๒ ม.๓ ม.๕ ๔๘

           
 
 
 
 
๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน * 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวลีลาวดี ทองอร่าม ๔๕ ๒๑ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ ม.๑ -  ม.๖ ๒๔
๒ นางสาววาสินี ศรีเคลือบ ๓๔ ๓ ครู คศ.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร ์
ม.๑ -  ม.๖ ๒๔

๓ นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ ๔๔ ๑๘ ครู คศ.๒ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว ม.๑ -  ม.๖ ๒๔
๔ นางสาวสุนิสา ศรีสิงห์ ๕๕ ๓๐ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ ม.๑ -  ม.๖ ๒๔
๕ นายกนกธร ศรีโมรา ๕๐ ๒๗ ครู คศ.๒ การศึกษาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ม.๑ -  ม.๖ ๒๔

สรุป  จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๘๑ คน    คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๕ 
สรุป  จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๘๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

*   หมายเหตุ   กรณทีี่ครูผูส้อน  ๑  คนสอนมากกว่า ๑ กลุ่มสาระการเรยีนรู้  ให้นับซ้ําได้ 
           
 ๔.๒  ครูอัตราจ้าง  ทั้งหมด  ๒ คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ี 

          ๔.๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม * 
ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวทัศนีย์ วงศ์สาม ๓๑ ๑๐ ครุศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.๓ ม.๕ เง ินนอกงบประมาณ 

 
            ๔.๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ * 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ๒๖ ๖ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม ม.๒ ม.๓ ม.๔ เง ินนอกงบประมาณ 
 

                        
๔.๓  ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจํา 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์

(ปี) 
ตําแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน 



๑๐ 
 

๑๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๑ นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ ๕๐ ๒๙ นักการภารโรง ปวช. เง ินงบประมาณ 
๒ นางวิไลพันธ์ จํานงค์จิตร ๕๙ ๓๘ นักการภารโรง ม.ศ.๓ เง ินงบประมาณ 
๓ นายสําเริง สินอยู่ ๕๕ ๓๔ นักการภารโรง ประถม ๔ เง ินงบประมาณ 
๔ นายศักดา แสนสุข ๔๗ ๒๖ นักการภารโรง ม.ศ.๓ เง ินงบประมาณ 
๕ นายสมคิด ภู่เมือง ๕๓ ๓๒ พนักงานขับรถ ม.ศ.๕ เง ินงบประมาณ 
๖ นายสมชาย ยิ้มงาม ๔๘ ๒๗ พนักงานขับรถ ม.ศ.๖ เง ินงบประมาณ 
๗ นายเอกพจน์ ธัญวณิชกุล ๓๑ ๑๐ พนักงานประจํา

สํานักงานวิชาการ 
ปวส. เง ินนอกงบประมาณ 

๘ นางสาวฤทธิญา เหลือบุญชู ๒๖ ๕ พนักงานประจํา
สํานักงานบุคลากร 

ปวส. เง ินนอกงบประมาณ 

 
 
 
 
 
๕.    ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
        ๕.๑    อาคารเรียนและอาคารประกอบ   ๔  หลัง   อาคารหมายเลข ๑ – ๓  มีทางเดินเช่ือมต่อ
กัน  ดังน้ี 
                  ๑.   อาคารเรียนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
                  ๒.   อาคารเรียนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
                  ๓.   อาคารเรียนแบบพิเศษ   สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
                  ๔.   อาคารเรียนแบบอเนกประสงค ์  สรา้งในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘   
                   หมายเหตุ    

1. ห้องนํ้า-ห้องส้วมอยู่ภายในอาคารเรียน  มี  ๔๖  ห้อง    
2. ห้องอาหาร  ๑  ห้อง   กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  รองรับนักเรียนประมาณ  

๘๐๐  คน  ( เปิดใช้  ๓  รอบ ) 
3. สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม   และสนามบาสเก็ตบอล  ๑  สนาม 

        ๕.๒    จํานวนห้องดังน้ี 
                  ๑.   ห้องผู้บริหาร     ๑   ห้อง 
                  ๒.   ห้องกลุ่มบริหารงาน     ๔   ห้อง 
                  ๓.   ห้องพักครู      ๘   ห้อง 
                  ๔.   ห้องสํานักงาน     ๗   ห้อง 
                  ๕.   ห้องเรียน      ๑๙   ห้อง 
                  ๖.   ห้องวิชา      ๑๙   หอ้ง 



๑๑ 
 

๑๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

                  ๗.    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ๖   ห้อง 
                  ๘.    ห้องปฏิบัติการทางภาษา    ๓   ห้อง  
                  ๙.     ห้องสมุด      ๑   ห้อง 
                ๑๐.     ห้องประชุม     ๒   ห้อง 
                ๑๑.     ห้องอาหารครู    ๑   ห้อง 
                ๑๒.     ห้องนํ้าด่ืม     ๑   ห้อง 
                ๑๓.     ศาลาทรงไทย    ๓   หลัง 
                ๑๔.     ห้องยามรักษาความปลอดภัย  ๑   ห้อง 
                ๑๕.     ห้องประชาสัมพันธ์    ๑   ห้อง 
                ๑๖.     ศูนย์คอมพิวเตอร์    ๓   ห้อง 
                ๑๗.     ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม    ๑   ห้อง 
                ๑๘.     ศาลาท่านํ้า     ๑   หลัง 
         
๕.๓    แผนการจัดช้ันเรียนช่วงช้ันที่ ๓  และช่วงช้ันที่  ๔  ดังน้ี 

 ช่วงช้ันที่  ๓  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จํานวน  ๗  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จํานวน  ๗  ห้อง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จํานวน  ๘  ห้อง 

 ช่วงช้ันที่  ๔  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จํานวน  ๙  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕  จํานวน  ๙  ห้อง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จํานวน  ๘  ห้อง 

 
๖.ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

         งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท
เงินงบประมาณ ๘,๓๗๖,๑๗๘   งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๘,๐๐๐,๐๐๐
เงินนอกงบประมาณ ๑๓,๙๘๘,๗๖๗  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘,๖๔๘,๖๕๖
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  

รวมรายรับ ๒๒,๓๖๔,๙๔๕ รวมรายจ่าย ๑๖,๖๔๘,๖๕๖
 



๑๒ 
 

๑๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

    สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๗ ของรายรับ 
        สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๒ ของรายรับ 
 

๗.     สภาพชมุชนโดยรวม 
                 ชุมชนของเขตบางกอกน้อยที่เป็นพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นชุมชนแออัด   มี
จํานวนรวมท้ังสิ้น  ๓๒  ชุมชน  ครอบคลมุพ้ืนที่ประมาณ  ๘๖๐ – ๙๐๐  ไร่   มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ  ๙,๔๐๐  หลังคาเรือน   มีครัวเรือนอาศัยอยู่  ๑๔,๗๙๐  ครอบครัว   มีความหนาแน่นของ
ประชากรเฉลี่ย  ๘๕  คนต่อไร่   และมคีวามหนาแน่นของอาคารอยู่อาศัยประมาณ  ๑๑  อาคารต่อไร่  
           ๗.๑    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี   ๒  ชุมชน  ( สํารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑)  คือ 

 ชุมชนวัดระฆัง    
-    เป็นชุมชนเก่าแก่  ประกาศจัดต้ังเมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๓๕     ต้ังอยู่ที่ซอย                
วัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงศริิราช   เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร                  
อาณาเขตทิศเหนือจรดซอยศาลาต้นจันทน์ ทศิใต้จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร                
ทิศจรดตะวันออกจรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และทิศตะวันตกจรด              ถนน
อรุณอมรินทร ์
-    เจ้าของที่ดินคือ  กรมศาสนา/เอกชน  มีพ้ืนที ่  ๑๕  ไร่ แต่เดิมหากประชาชนไม่มีที่อยู่
อาศัยก็มาขอทางวัด  ซึ่งทางวัดจะบ่งให้หรือหากเห็นว่ามีที่ว่างพอปลูกบ้านได้ก็มาขออนุญาต
ทางวัด  ประชาชนส่วนใหญม่าจากต่างจังหวัดและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน    
-   ประชากร  ๑,๐๔๐  คน  เพศชาย  ๕๐๔  คน  เพศหญิง  ๕๓๖  คน   จํานวนครัวเรือน  
๒๗๒  ครอบครัว   จํานวนบ้าน  ๒๑๒  หลงั   
-  ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ   นับถอืศาสนาพุทธ   สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว   รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป  
-     ประธานชุมชนปัจจุบันคือ  นายกิตติ  จงศรีศักด์ิ   มกีรรการชุมชนจํานวน  ๑๓ คน   
-  โครงการ/กิจกรรมชุมชนได้แก่   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
บริการครอบครัว    กลุ่มสตรีแม่บ้าน   กลุ่มผูสู้งอายุ  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ศูนย์สขุภาพชุมชน   และอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์   
 

 ชุมชนตรอกวังหลัง    
-       เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งอาศัยสืบต่อกันมานาน  โดยมีชาวบ้านได้อพยพมาต้ังแต่สมัยอยุธยา
แล้ว   และได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๓๕   ต้ังอยู่ที่ตรอกวังหลัง 
ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิรริาช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   



๑๓ 
 

๑๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

-    เจ้าของที่ดินคือ  ที่ทรัพย์สิน  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๓๕  ไร่  สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคาร
ตึกแถวและบ้านไม้  ๒  ช้ัน   ในปี  ๒๕๑๐  กรมธนารักษ์ได้ยกที่ดินบริเวณต้นโพธ์ิให้แก่
โรงพยาบาลศิริราช  และยังไม่ได้ดําเนินการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  โดยประชาชนในพ้ืนที่
ด้ังเดิมมีอยู่ประมาณร้อยละ  ๓๐  ซึ่งลดลงจากสมัยก่อนเกือบเท่าตัว  นอกจากน้ันเป็นคนนอก
พ้ืนที่รวมทั้งคนต่างจังหวัดเข้ามาทาํมาหากิน    มีการสร้างหอพักสําหรับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ
ในสถาบันต่าง ๆ   สภาพชุมชนในช่วงแรกมีสภาพบ้านเรือนเป็นหลัง ๆ   มีพ้ืนที่ว่างบางส่วน
และมีการสร้างโรงฝิ่น  แต่ในปัจจุบันได้หมดไปแล้ว  สว่นบ้านเรือนที่เป็นหลัง ๆ  ลดจํานวน
น้อยลงไป  สว่นมากจะเป็นหอพักสตรีและนักศึกษา  ส่วนคนในพ้ืนที่ด้ังเดิมน้ันได้เปิดให้เช่า
เพ่ือการค้า   ทําให้คนในพ้ืนที่น้ันย้ายไปอยู่ที่อ่ืน  สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านเช่า  
ร้านค้าและบู๊ตให้เช่าขายของและทําการค้าต่าง ๆ   สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตรอก
วังหลังดีขึ้นกว่าแต่ก่อน  มสีิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น  การเดินทางสัญจรของคนใน
ชุมชนมีความสะดวกในด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา 
-      ประชากรประมาณ   ๑,๑๔๕ คน  เพศชาย  ๕๒๕  คน  เพศหญิง  ๖๒๐  คน   จํานวน
ครัวเรือน  ๕๑๒  ครอบครัว   จํานวนบ้าน  ๔๐๑  หลัง   
-      ประธานชุมชนคือ  นายศักด์ิชัย  บุญครองเกียรติ   มีกรรการชุมชนจํานวน  ๑๙ คน   
- ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ                     
มีอาชีพค้าขาย    รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง    

                        ชุมชนแออัดที่กระจายตัวกันอยู่ในเขตบางกอกน้อย มีผลกระทบทําให้เกิด
ปัญหาตามมา   เช่น  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ปัญหาด้านอาชญากรรม   ปัญหาด้านยาเสพติด   
และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม    เป็นต้น       ปัญหาเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย โดยเฉพาะด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษาในโรงเรียน    ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียน
สตรีวัดระฆังซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ซอยวัดระฆังและซอยวังหลังเป็นสถานที่เดินทางไปกลับ 
                 จากการขยายตัวการใช้ที่ดินของเขตบางกอกน้อยที่ขาดการวางแผนรองรับ ปัญหา
ความเสื่อมโทรมและถดถอยทางกายภาพของระบบคลอง  และปัญหาความขาดแคลนท่อระบาย
นํ้า และด้วยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเกิดนํ้าท่วม  เช่น  ปริมาณฝน  
ปริมาณนํ้าทุ่งและนํ้าเหนือ  นํ้าทะเลหนุนต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา   และ
ปัญหาแผ่นดินทรุด     ได้ส่งผลให้พ้ืนที่เขตบางกอกน้อยในบางพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดนํ้า
ท่วม และนํ้าแช่ขังโดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาในท้องที่แขวงศิริราช     

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา จึงได้รับผลกระทบ
เก่ียวกับปัญหาน้ําท่วมเป็นประจํา   โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ถึงแม้
จะไม่ท่วมภายในโรงเรียนเพราะโรงเรียนได้รับการปรับพ้ืนที่ให้สูงกว่าเดิมก็ตาม   แต่บริเวณท่า



๑๔ 
 

๑๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

ข้ามเรือทั้งสองฟากท่ีนักเรียนใช้ข้าม  บริเวณทางเดินในซอยวัดระฆัง และซอยวังหลังจะมีนํ้าท่วม
ตลอด    บางครั้งระดับนํ้าสูงจากพ้ืนถนนถึง ๓๐ -  ๔๐  เซนติเมตร     ทําใหล้ําบากต่อการ
เดินทางของนักเรียน    โดยเฉพาะบริเวณวังหลังซึ่งเป็นแหล่งค้าขายอาหาร    นํ้าแช่ขงับริเวณน้ัน
ค่อนข้างสกปรก   เป็นแหล่งของพาหะนําโรคและเช้ือโรค 

              ๗.๒   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ 
- ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ( ฟันดาบ ) 
- ประเพณีสงกรานต์ศาลาแดง 
- ประเพณีย้อนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่วัดอรุณราชวราราม 
- ประเพณีเทศน์มหาชาติวัดระฆังโฆสิตาราม 
- ประเพณีกินเจของศาลเจ้าพ่อฉางเกลือและศาลเจ้าบ้านขมิ้น 
- ประเพณีงานประจําปีวัดอมรินทราราม 
- ประเพณีลอยกระทงของวัดระฆังโฆสิตาราม 
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย 
- การหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 
- การทําขันลงหินของชุมชนบ้านบุ 
- การทํามะตูมเช่ือมของตรอกมะตูม 
- สัปดาห์วันสําคัญทางพุทธศาสนา   ท้องสนามหลวง 
- การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
- การทําขมิ้นผงของโรงขมิ้นเภกาพานิช พรานนก(เดิมต้ังรกรากที่บ้านขมิ้น ) 
- ประเพณีเทศกาลสงกรานต์บ้านเนิน  ค่ายหลวง 
- การทําฆ้องวงของบ้านเนิน 
- สัปดาห์วันสําคัญทางพุทธศาสนา   ท้องสนามหลวง 
- การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
- การแสดงละครและสอนนาฏยลีลาของภัทราวดีเธียเตอร์ 

 
๗.๓  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ปกครอง 

- ร้อยละ  ๗๕   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี      
- ร้อยละ  ๖๐  ประกอบอาชีพรับจ้าง    
- ร้อยละ  ๙๘   นับถือศาสนาพุทธ     
- รายได้เฉลี่ย/ปี   ๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐  บาท 
- จํานวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว   ๕  คน 

 



๑๕ 
 

๑๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
 
 

๘.     โครงสร้างหลักสูตร 
                              โรงเรียนสตรีวัดระฆังจัดสอนตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) หอ้งเรียนปกต ิ

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๑ ๑๐ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐
ม. ๒ ๑๓ ๑๔ ๑๗ ๑๒ ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ ๙ ๑๐๐
ม. ๓ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๙ ๑๐๐
รวม ๓๒ ๓๙ ๔๒ ๓๙ ๑๘ ๒๗ ๓๘ ๓๖ ๒๗ ๓๐๐

 

  จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรยีน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๓๒๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้รียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ หลักสูตรโรงเรียน

มาตราฐานสากล 

 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) ห้องเรียนพเิศษ(gifted) 
 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ศาสนา 
และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๑ ๘ ๑๙ ๒๑ ๑๑ ๕ ๘ ๑๒ ๘ ๘ ๑๐๐
ม. ๒ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๑๑ ๕ ๕ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๐๐
ม. ๓ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๑๑ ๕ ๕ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๐๐
รวม ๓๒ ๕๖ ๕๙ ๓๒ ๑๖ ๑๙ ๓๓ ๒๙ ๒๔ ๓๐๐

 



๑๖ 
 

๑๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๕๐๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้รียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) ห้องเรียนพเิศษ EIS 
 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ศาสนา 
และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๑ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ ๙ ๑๐๐
ม. ๒ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ ๙ ๑๐๐
ม. ๓ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๑๒ ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ ๙ ๑๐๐
รวม ๓๙ ๖๑ ๖๑ ๓๕ ๑๗ ๑๗ ๓๕ ๓๕ ๒๖ ๓๐๐

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผูเ้รียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 
ช่วงช้ันที ่๔ (ม. ๔ – ม. ๖) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๙ ๑๗ ๓๑ ๑๑ ๓ ๓ ๖ ๑๑ ๙ ๑๐๐
ม. ๕ ๖ ๑๘ ๒๙ ๑๒ ๓ ๓ ๖ ๑๕ ๙ ๑๐๐
ม. ๖ ๙ ๑๒ ๓๐ ๑๒ ๓ ๓ ๖ ๑๕ ๙ ๑๐๐
รวม ๒๔ ๔๗ ๙๑ ๓๕ ๙ ๙ ๑๘ ๔๑ ๒๖ ๓๐๐

 

 จํานวนช่ัวโมงทีจั่ดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ๑,๓๖๐ ช่ัวโมง 



๑๗ 
 

๑๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนทีต้่องการเน้นเป็นพเิศษ คอื วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร ์

 

ช่วงช้ันที ่๔ (ม. ๔ – ม. ๖) แผนการเรียน อังกฤษ – คณติศาสตร ์

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๑๓ ๑๙ ๑๖ ๑๓ ๓ ๓ ๖ ๑๙ ๙ ๑๐๐
ม. ๕ ๑๓ ๑๙ ๐ ๑๓ ๓ ๖ ๙ ๒๘ ๙ ๑๐๐
ม. ๖ ๑๙ ๑๙ ๔ ๑๕ ๔ ๔ ๘ ๑๗ ๑๑ ๑๐๐
รวม ๔๔ ๕๖ ๑๙ ๔๐ ๑๐ ๑๓ ๒๓ ๖๔ ๓๐ ๓๐๐

 

 จํานวนช่ัวโมงทีจั่ดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนทีต้่องการเน้นเป็นพเิศษ คอื อังกฤษ – คณิตศาสตร์

ช่วงช้ันที ่๔ (ม. ๔ – ม. ๖) แผนการเรียน อังกฤษ – จีน 

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๑๒ ๖ ๑๕ ๑๒ ๓ ๓ ๖ ๓๕ ๙ ๑๐๐
ม. ๕ ๑๓ ๖ ๓ ๑๓ ๓ ๓ ๑๐ ๓๙ ๑๐ ๑๐๐
ม. ๖ ๑๘ ๗ ๔ ๑๔ ๔ ๔ ๗ ๓๒ ๑๑ ๑๐๐
รวม ๔๓ ๑๙ ๒๒ ๓๙ ๑๐ ๑๐ ๒๓ ๑๐๖ ๒๙ ๓๐๐

 

 จํานวนช่ัวโมงทีจั่ดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ๑,๒๔๐ ช่ัวโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนทีต้่องการเน้นเป็นพเิศษ คอื อังกฤษ – จีน 
ช่วงช้ันที ่๔ (ม. ๔ – ม. ๖) แผนการเรียน  อังกฤษ – ฝรั่งเศส 

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๑๒ ๖ ๑๕ ๑๒ ๓ ๓ ๖ ๓๕ ๙ ๑๐๐



๑๘ 
 

๑๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

ม. ๕ ๑๓ ๖ ๓ ๑๓ ๓ ๓ ๑๐ ๓๙ ๑๐ ๑๐๐
ม. ๖ ๑๖ ๗ ๓ ๑๓ ๓ ๓ ๗ ๓๘ ๑๐ ๑๐๐
รวม ๔๑ ๑๙ ๒๑ ๓๘ ๙ ๙ ๒๒ ๑๑๒ ๒๘ ๓๐๐

 

 จํานวนช่ัวโมงทีจั่ดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ๑,๓๐๐ ช่ัวโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนทีต้่องการเน้นเป็นพเิศษ คอื อังกฤษ – ฝรั่งเศส 
ช่วงช้ันที ่๔ (ม. ๔ – ม. ๖) แผนการเรียน อังกฤษ – สังคมศึกษา - ภาษาไทย 

 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๑๘ ๖ ๑๕ ๑๘ ๓ ๓ ๖ ๒๔ ๙ ๑๐๐
ม. ๕ ๑๗ ๖ ๓ ๑๗ ๓ ๓ ๙ ๓๔ ๙ ๑๐๐
ม. ๖ ๑๗ ๗ ๓ ๑๔ ๓ ๓ ๑๐ ๓๑ ๑๐ ๑๐๐
รวม ๕๒ ๑๘ ๒๑ ๔๙ ๙ ๙ ๒๕ ๘๙ ๒๘ ๓๐๐

 

 จํานวนช่ัวโมงทีจั่ดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ๑,๓๐๐  ช่ัวโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนทีต้่องการเน้นเป็นพเิศษ คอื อังกฤษ – สังคมศึกษา - 
ภาษาไทย 

 
 
๙.    แหล่งเรยีนรู ้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
                      ๙.๑   ห้องสมุดมีขนาด  ๒๘๐  ตารางเมตร   หรอืประมาณ  ๓.๕  ห้องเรียน   มี
หนังสือทั้งหมด   ๑๙,๑๑๐  เล่ม   จําแนกเป็น   ๑๖  ประเภท  การสืบค้นหนังสอืและการยืม-คืน  ใช้
ระบบ  GP   Education 
                          ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน นักเรียนเขา้ใช้ห้องสมุด
เฉลี่ยปีการศึกษา  ๒๕๕๕  คดิเป็นวันละ  ๑,๓๐๐ คน  หรอืร้อยละ  ๖๒.๖๒   ของนักเรียนทั้งหมด     
                          นอกจากห้องสมุด และระบบอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนดําเนินการติดต้ังแล้ว             
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยังประกอบด้วย ห้องวิชาสังคมศึกษา ห้องวิชาภาษาไทย                     
ห้องวิชาคณิตศาสตร์ ห้องวิชาสุขศึกษา–พลศึกษา ห้องปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพ               
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ  ห้องฟ้อนรํา  ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีสากล  ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศนูย์คอมพิวเตอร์   ห้องจริยธรรม  ศูนย์



๑๙ 
 

๑๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

ศิลปวัฒนธรรม    ศูนย์ศลิปะฯ ศูนย์การเรียนการสอน    ธนาคารโรงเรียน    และแผ่นป้ายนิเทศในและ
หน้าห้องเรียนและตามอาคารเรียน 

๙.๒   ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  ๓๐  ห้อง  แบ่งเป็น 
๑.  ห้องวิชา   ๑๙  ห้อง 
๒.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ๓   ห้อง 
๓.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ๖  ห้อง 
๔.  ศูนย์คอมพิวเตอร์   ๒  ห้อง 

๙.๓   คอมพิวเตอร์    มีจํานวนทั้งหมด   ๑๘๒  เครื่อง 
 - ใช้เพ่ือการเรียนการสอน ๑๐๔ เครื่อง   คิดเป็นสัดสว่นจํานวนนักเรียน   ๑ คน                     
ต่อคอมพิวเตอร์   ๑  เครื่อง 

- ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้   ๑๘๒   เครื่อง   คิดเป็นสัดส่วนจํานวนนักเรียน   
๑   คนต่อคอมพิวเตอร์ ๑   เครื่อง มีนักเรียนมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย   ๕๓๖   
คนต่อวัน        

- ใช้ในงานบรหิาร   ๗๘   เครื่อง 
 

 
นอกจากนั้น  โรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังน้ี 
 

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ ่ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
- ศูนย์ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (วัดพระแก้ว) 
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
- วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 
- วัดอมรินทราราม 
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
- วัดสุทัศน์เทพวราราม 
- วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 



๒๐ 
 

๒๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

- วัดหงส์รัตนาราม 
- วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 
- วัดสังข์กระจาย 
- ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ 
- โลหะปราสาทวัดราชนัดดา 
- วัดศรีสุดารามวรวิหาร 
- วัดเทพธิดาราม 
- ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือ 
- โบสถ์ซางตาครู้ส (กุฎีจีน) 
- มัสยิดต้นสน 
- กําแพงวังหลัง ( วังสวนมังคุด –วังกรมเทวาฯ ) 
- โรงพยาบาลศิริราช 
- กรมอู่ทหารเรอื 
- สถานีรถไฟธนบุรี 
- ภัทราวดีเธียเตอร์ 
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
- พระที่น่ังวิมานเมฆ 
- พระราชวังเดิม 
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
- พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์   
- พิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟบางกอกน้อย    
- พิพิธภัณฑ์เกษตร ปทุมธานี    
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแห่งชาติ และท้องฟ้าจําลอง 
- สวนสัตว์ดุสิต 
- โรงละครแห่งชาติ    
- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
- ตลาดศาลาน้ําร้อนและตลาดศาลาน้ําเย็น 
- ตลาดน้ําตลิ่งชัน 
- ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) 
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



๒๑ 
 

๒๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

- ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยศลิปากร 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                         
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครแูละนักเรียนในปี

การศึกษา   ๒๕๕๕    ได้แก่ 
๑.   พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วัดสุทัศน์เทพวราราม ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๒.   พระครูวินัยธรมานพ   กนตสีโล   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้ความรู้เรื่อง              
เทศน์มหาชาติ 
๓.   พระราชวิสุทธิดิลก   วัดสามพระยา  ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๔.   พระราชนันทมุนี   วัดละหาร  ใหค้วามรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๕. พระมหาวัฒนงศ์  อาภัสสรเมธี  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ    ให้ความรู้เรื่องเทศน์มหาชาติ  
๖.   พระมหาสม   สทุธิปภาโส  วัดหลักสี ่ ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๗.   พระมหาสิน  ฐิตเมโธ  วัดหลักสี่ ใหค้วามรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๘.   พระมหาจารุวัฒน์  จรณธมโม   วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี  ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๙.   พระมหาจ่าง   สจจวาท ี วัดสุทัศน์เทพวราราม ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ 
๑๐.   พระมหาเฉลิม  อุทโย   วัดชิโนรสาราม  ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ    
๑๑.   พระมหาปรีชา  ปสันโน วัดระฆังโฆสิตาราม  ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ                         
และธรรมศึกษา 
๑๒.   พระมหาสมคิด  ปิยวัณโณ  วัดระฆงัโฆสิตาราม  ให้ความรู้เรื่อง  ธรรมศึกษา 
๑๓.   พระมหาสมเดช ตปสีโล วัดพระยาทํา   ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษา 
๑๔.   พระปรีชา  ปริชาโน  วัดนายโรง  ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษา 
๑๕.   พระครูโสภณเมธาวัฒน์  วัดสุนทริการาม   ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษา 
๒๔.   นายศิริเกล้า  พิสทิธิคุณ   ให้ความรู้เรื่อง  การขับรอ้งประสานเสียง 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๒๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา 
                            ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล
สถานศึกษา 1. โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอด

เย่ียมระดับประเทศ 
2. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม

พระพุทธศาสนาดีเด่น 
3. สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรม

พระพุทธศาสนาดีเด่น 
4. รางวัลชมเชยด้านส่งเสริมการ

ออม 
5. รางวัลผลงานนวัตกรรม  “การ

พัฒนาโครงงานน้ําปรุงสตรีวัด
ระฆัง” 

บริษัท นานมีบุ๊ค จํากัด 
ร่วมกับ สพฐ. 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 
ธนาคารออมสิน 
 
สพฐ. 

ผู้บริหาร  
นางอารีย์ ชินสุวรรณ 

1. แม่ดีเด่น
 

2. ผู้ส่งเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนาดีเด่น 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
กิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น 

4. ผู้สนับสนุนดีเด่นด้านการจัด
กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 
สมาคมครูภาษาไทยแห่ง
ประเทศไทย 

ครู 
นางสาวลีลาวดี ทองอร่าม 
 
นิภาพรรณ  ธาราสันติสุข 
 

ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ 
ได้รับการยกย่องเป็นครูภาษาไทย
ดีเด่นของคุรุสภา 

 
บริษัท นานมีบุ๊ค จํากัด 
ร่วมกับ สพฐ. 
คุรุสภา 

นักเรียน 
นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรสีขุ นักเรียนสุดยอดการอ่านยอดเย่ียม

ระดับประเทศ 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ พระราชทานโล่รางวัล 



๒๓ 
 

๒๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

อ่ืน ๆ ดูภาคผนวก*  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (เลอืก ๓-๕ โครงการ) 
 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ / กิจกรรมต่อไปน้ี 
 

1. กิจกรรมโครงงานนักเรียน เป็นกิจกรรมทีนั่กเรียนในแต่ละห้องต้องคิดโครงงาน  ๑ 
โครงงาน  ที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 
ดําเนินการจัดทําตลอดปี     และเพ่ือนําเสนอในวันเปิดประตูสู่โครงงาน  ในเดือน
มกราคม  ๒๕๕๖  จุดมุ่งหมายของกิจกรรมโครงงานคือ  ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคดิ
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิดสร้างสรรค์   มีวิจารณญาณ    คิดไตร่ตรอง    มีวิสัยทัศน์   
รู้จักบูรณาการวิชาต่าง ๆ   เข้าด้วยกัน  ฝึกการนําเสนอผลงาน และฝกึการทํางานเป็น
หมู่คณะทําให้เกิดความสามัคคีในห้องเรียน 
 

2. กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเก้ือหนุนพุทธศาสตร์    เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ศลิปะ  วัฒนธรรม
ของโรงเรียนนิมนต์พระภิกษุจํานวน   ๓   รูป   จากวัดระฆังโฆสิตารามมหาวิหาร  ทุก
วันพฤหัสบดี  ช่วง  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.  เพ่ือให้นักเรียนประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ คนได้มี
โอกาสร่วมทําบุญตักบาตร และรับฟังธรรมะจากพระที่มารับบาตรในแต่ละสัปดาห์  
นอกจากจะแสดงถึงวิถีการดํารงชีวิตแบบไทยที่ไม่ค่อยได้พบในสังคมเมอืงในปัจจุบันแลว้  
ยังเป็นการสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางประการให้กับ
นักเรียน  เช่น  การทําบุญ  การบริจาค  การเสียสละ การมีนํ้าใจ  การรู้จักการแบ่งปัน
เพ่ือผู้อ่ืน  ความโอบอ้อมอารี  ความไม่เห็นแก่ตัว  เป็นต้น  
 

3. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  จัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
กรกฎาคมทุกปี   เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ ๑๐๐   ผู้ปกครองร้อยละ  ๘๐  และชุมชน
ประมาณ ๑๐๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง  ๑๓  กัณฑ์จากพระภิกษุที่มี
ความสามารถในด้านการเทศน์อันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  ในช่วง ๒ วัน     



๒๔ 
 

๒๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

กิจกรรมน้ีเป็นการสร้างเสริม และธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย   และ
เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการ   เช่น    การบริจาคทาน  การ
เสียสละ  ความสามัคค ี  ความมีนํ้าใจ  การรู้จักการแบ่งปัน  ความไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น 
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน 
 

 

 
4. โครงการ Native Speaker จัดจ้างครูผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาสอนภาษาอังกฤษให้กับ

นักเรียนทุกห้อง  ห้องละ  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์   เพ่ือเป็นการฝึกทักษะภาษาทางการ
สื่อสารโดยเฉพาะทักษะการฟัง   และทักษะการพูดให้กับนักเรียน     เป็นการฝึกให้
นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลท่ีใช้กัน
ทั่วโลก และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน   และเป็นพ้ืนฐานในการเรยีน
และการศึกษาต่อ 
 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ในคาบจริยธรรม มี
กิจกรรมหลากหลายที่เกิดจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละห้องที่
รับผิดชอบในคาบนั้น ๆ   กิจกรรมที่จัดในคาบจริยธรรมโดยปกติเป็นกิจกรรมการสวด
มนต์  ซึ่งมีทั้งสวดมนต์ยาว และสวดมนต์สัน้   การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในหลาย
รูปแบบ  เช่น  การนิมนต์พระภิกษุมาอบรมธรรมะให้กับนักเรียน  การอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรมจากครูในระดับช้ันหรือครูต่างระดับช้ัน   การเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยาย   การแสดงละครธรรมะของนักเรียน   การจัดฉายวีดีทัศน์หลากหลายให้
นักเรียนชม เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติในด้านต่าง ๆ   เป็นต้น   กิจกรรมน้ีเป็น
กิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ให้กับนักเรียน 

 
6. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  โดยโรงเรียนสตรีวัดระฆังร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการ

น้ี  เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักการอดออม  ประหยัด และดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ปีการศกึษา  ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๕  ได้รวบรวมการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการธนาคารโรงเรียนดังน้ี 
รายการ ปีการศึกษา  

๒๕๕๒ 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๓ 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๔ 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๕ 
๑.   จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

๒,๐๕๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๓๑ ๒๐๗๖



๒๕ 
 

๒๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๒.  ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๕๙ ๑๐๐

๓.  จํานวนเงินฝาก ๑,๔๑๗,๗๒๔.๘๓ ๑,๕๔๔,๖๑๙.๓๒ ๑,๗๖๑,๕๒๗.๙๒ ๑,๖๑๓,๒๐๐.๗๖
๔.  เฉลี่ยเงินฝาก/นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

๖๙๐.๙๐ ๗๗๒.๐๐ ๘๖๗.๓๒ ๗๗๗.๐๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี  ๒๕๕๕ แต่นักเรียนถึงร้อยละ ๑๐๐ ยังคงมีการ
ออมเงินโดยเฉลี่ยมีเงินฝากประมาณ ๗๗๗.๐๗  บาท  ต่อปี ย่อมแสดงให้เห็นว่า  นักเรียนส่วนใหญ่
ยังยึดพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

 
7. โครงการรักการอ่านเป็นกิจกรรมที่งานห้องสมุดรับผิดชอบ ประกอบด้วยกิจกรรม

หลากหลาย   เช่น    กิจกรรมรักการอ่านที่แต่ละกลุม่สาระผลัดกันจัดทาํเอกสารเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนอ่านหลังพิธีเคารพธงชาติทุกวันพุธ   กิจกรรมค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต  
กิจกรรมบริการหนังสือ พิมพ์ตามจุดต่าง ๆ  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนอ่าน   กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่  เป็นต้น  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว   ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สนุกกับการเรียนรู้  สามารถใช้ห้องสมุด  ใช้
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

8. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-Net   ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยฝ่าย
นโยบายและแผนได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารวิชาการให้จัดกิจกรรมน้ี    โดยร่วมมอื



๒๖ 
 

๒๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

กับระดับช้ัน ม.๖  ประสานกับสถาบันกวดวิชา The  Tutor  จัดกิจกรรมน้ี      เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยเริ่มการเรียนการสอนต้ังแต่วันจันทร์ที ่  ๒๒  มิถุนายน – วัน
อังคารที่  ๓๐  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕   รวม  ๕  วิชาหลัก  ได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    และ ภาษาอังกฤษ     

 
 

สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  แยกตามประเภทของ
สถาบันการศึกษา 

ประเภทของสถาบันการศึกษา จํานวนนักเรียน(คน) จํานวนนักเรียน (ร้อยละ) 
ม.ปิดของรัฐ ๒๘๙ ๘๔.๕๐ 
ม.เปิดของรัฐ ๑ ๐.๒๙ 
ม.เอกชน ๕๓ ๑๕.๕๐ 

รวม ๓๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
  
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยปิดของรัฐมากทีสุ่ด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๕๐   รองลงมาคือ   มหาวิทยาลยัเอกชน   คิดเป็น
ร้อยละ   ๑๕.๕๐  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา 

 

                          ๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสงักัด 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ผลการประเมินตนเองจาก
รายงานประจําปีของสถานศึกษา)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๗๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสนุทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 



๒๗ 
 

๒๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๑.๑ มสีุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

๑.๒ มีนํ้าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๐.๔๘ 
 

๐.๔๐ 
 

๐.๙๘ 
 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๐.๙๘ 

๕ 
 

๓ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดี 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๙๑ 

๐.๙๘ 

๐.๙๘ 

๐.๙๘ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และสือ่ต่างๆรอบตัว 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู ้และนําเสนอผลงาน 

๒.๐๐
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐. 

๑.๙๑ 
 

๐.๙๗ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 

ดีเย่ียม
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 



๒๘ 
 

๒๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

๔.๔ มีความคดิริเริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๙๑ 
 

๐.๙๓ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๕ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตาม
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๖๒ 
 

๐.๘๙ 
 

๑.๖๐ 
 

๐.๖๙ 

๓ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๓ 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดี 
 

ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุง่มั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖.๓ สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๘๘ 

๐.๙๔ 
 

๐.๙๙ 

๔ 

๔ 
 

๕ 

ดีมาก 

ดีมาก 
 

ดีเย่ียม 



๒๙ 
 

๒๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๖.๔ มีความรูส้กึที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรว่มและใช้
ผลการประเมนิ และผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คาํปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๓๐ 
 

๓๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
หน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกํากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

๔.๐๐ 
 

๔.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 



๓๑ 
 

๓๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหลง่เรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บรกิารสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 

 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 

 
 

๕ 
 

๕ 

 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 



๓๒ 
 

๓๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๕.๐๐ 

 
 
 

๕ 

 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ ์ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ สถานศกึษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ ์และโครงการ / 
กิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา ส่งเสริมใหผู้้เรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ื อ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๗.๒๓ ๕ ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๓๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามี ดังน้ี 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๗๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสนุทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มสีุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

๑.๒ มีนํ้าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๔๘ 
 

๐.๔๐ 
 

๐.๙๘ 
 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 



๓๔ 
 

๓๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 

๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๙๑ 

๐.๙๘ 

๐.๙๘ 

๐.๙๘ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และสือ่ต่างๆรอบตัว 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู ้และนําเสนอผลงาน 

๒.๐๐
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐. 

๑.๙๑ 
 

๐.๙๗ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 

ดีเย่ียม
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

๔.๔ มีความคดิริเริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๓ 
 

๐.๙๕ 
 

๐.๙๖ 

๕ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 



๓๕ 
 

๓๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๔.๕ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตาม
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๖๒ 
 

๐.๙๐ 
 

๑.๖๐ 
 

๐.๖๙ 

๓ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๓ 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดี 
 

ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุง่มั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๖.๓ สามารถทาํงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๖.๔ มีความรูส้กึที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๘๘ 

๐.๙๔ 
 

๐.๙๙ 

๐.๙๖ 

๔ 

๔ 
 

๕ 

๕ 

ดีมาก 

ดีมาก 
 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐. ๑๐.๐๐. ๕ ดีเย่ียม 



๓๖ 
 

๓๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรว่มและใช้
ผลการประเมนิ และผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คาํปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกํากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๓๗ 
 

๓๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหลง่เรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บรกิารสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรยีนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๔.๐๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 

๔.๐๐ 
 
 
 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๓๘ 
 

๓๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๑.๐๐ 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๕๐ 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๒๕ 

๕ 
 
 
 
 

๔ 

ดีเย่ียม 
 
 
 
 

ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ๔ ดีมาก 



๓๙ 
 

๓๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ระดับคณุภาพ แปลผล

๑๔.๑ สถานศกึษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ ์และโครงการ / 
กิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา ส่งเสริมใหผู้้เรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๗๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๔ 
 
 

๕ 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผู้เรียน
ตามเอกลักษณ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความ
เป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

๑๕.๒ สถานศกึษาดําเนินการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
สู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๑.๘๐ 

๕ 
 

๔ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๖  การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ื อ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๑.๘๐ 

๕ 
 

๔ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๖.๒๘ ๕ ดีเย่ียม 
 
 
 

                   ๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาโดยสพม. ๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้



๔๐ 
 

๔๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

เก่ียวกับ
การประกันคณุภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐
๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐
๗. การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๑๐
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ๑๐ ๑๐
 รวมทั้งสิน้  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
๕ ๕

 
 
 
 
 

                  ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
       
๑๒.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒ 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบที่  ๒   เมื่อวันที่  ๑๕ – 

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑   โดยคณะผู้ประเมินซึ่งสังกัดหน่วยประเมิน   บรษิัทมาตรฐานการศึกษาแม็ค 
จํากัด   ประกอบด้วย 

 นางเสรณีย์       แก้วสกุล          หัวหน้าคณะผู้ประเมิน 

 นางสาวเกตุกาญจน์ พลอยงาม      ผู้ประเมิน 

 นางวลัยรัตน์ องค์ศิริมงคล   ผู้ประเมิน 

 ผศ.ดร.เฉลิม   ทรายอินทร์   ผู้ประเมิน 

 นายสงกรานต์    ช้างดี    ผู้ประเมิน 
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   มีการประเมิน  ๓  ด้านคือ  ผู้บริหาร  ครู  

และด้านผู้เรียน   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปน้ี 
 



๔๑ 
 

๔๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินอิงเกณฑ์ ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.๒๔ ดี ๓ ดี ๓.๑๒ ดี

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาจิตที่ดี 

๓.๓๐ ดี ๓ ดี ๓.๑๕ ดี

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสยัด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๒๑ ดี ๓ ดี ๓.๑๑ ดี

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทศัน์ 

๒.๘๘ ดี ๓ ดี ๒.๙๔ ดี

 
 
 
 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินอิงเกณฑ์ ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 

๒.๖๑ ดี ๓ ดี ๒.๘๑ ดี

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมทีักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

๓.๐๓ ดี ๓ ดี ๓.๐๒ ดี



๔๒ 
 

๔๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

ต่อเน่ือง 
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมทีักษะใน
การทํางาน  รักการทํางาน  
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๑๑ ดี ๓ ดี ๓.๐๖ ดี

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคณุวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๓.๕๕ ดีมาก ๓ ดี ๓.๒๘ ดี

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ    

๓.๓๔ ดี ๓ ดี ๓.๑๗ ดี

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมภีาวะ
ผู้นําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

๓.๒๕ ดี ๓ ดี ๓.๑๓ ดี

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบ
วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 

๓.๒๑ ดี ๓ ดี ๓.๑๑ ดี

 
 
 
 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินอิงเกณฑ์ ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 



๔๓ 
 

๔๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก ๓ ดี ๓.๕๐ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามี
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มสีื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก ๓ ดี ๓.๕๐ ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษา
ส่งเสริมความสมัพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๓ ดี ๓.๕๐ ดีมาก

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.          ได้             ไม่ได้
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๔๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
         ผู้เรียนมีความโดดเด่น ด้านการสวดมนต์  
สามารถสวดคาถาชินบัญชรตอนเข้าทุกวันโดยไม่ต้องดู
หนังสือ   ตลอดจนสนใจเข้ารว่มกิจกรรมทางศาสนา
อย่างต่อเน่ืองและเต็มใจ   ทั้งการร่วมกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ  กิจกรรมสมาธิวันละนิดจิตแจ่มใส  กิจกรรม
วันใส ๆ บรรยายธรรม  กิจกรรมพระสงฆ์ให้ความรู้  
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ  นอกจากนี้มีทกัษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
มีการจัดทําโครงงานหลากหลาย  เป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ได้
ร่วมกันประดิษฐ์พวงมาลัยและพวงกลางประดับเรือ
พระที่น่ังในกระบวนพยุหยาตราชลมารค  ซึ่งเป็น
ความภาคภูมิใจของทุกคนในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

 ด้านผูเ้รียน
         ผู้เรียนบางส่วนยังมีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย  
ทั้งการรับประทานอาหาร  การเดิน  การน่ัง  เมื่ออยู่
ภายในโรงเรียน  ตลอดจนการแต่งกาย  บุคลิกภาพ  
กิริยามารยาท  ทั้งพฤติกรรมการแสดงออกและการใช้
วาจา  เมื่ออยู่ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคร ู
         ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มี
ความรู้ความเช่ียวชาญท้ังในการสอนและวิชาการ  
ตลอดจนมีความต่ืนตัวต่อการพัฒนาความรู้  
ความสามารถอยู่เสมอ  และมีความมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนา
ผู้เรียน 

ด้านครู
         ครูยังขาดการนําข้อมูลผลการคัดกรองของ
นักเรียนจากระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  หรือ
นําไปทําวิจัยในช้ันเรียนได้ตรงกับสภาพจริง  ตลอดจน
ระบบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ไม่ชัดเจน  ขาดเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน 

 
 
 
 



๔๕ 
 

๔๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
 
 
 
 
 

  ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้บริหาร 
        ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  มีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ  มี
การจัดแผนการเรียนที่หลากหลายสอดคล้องตาม
ความถนัดและความสนใจผู้เรยีนและท้องถิ่น  มสีื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ด้านผู้บริหาร
            สถานศึกษายังนําผลการประเมินในระดับ
โครงการ กิจกรรมไปประเมินความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําปีไม่
ชัดเจน  ตลอดจนการจัดข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็น
ระบบ 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส อุปสรรค 

           สถานศึกษามีชุมชนที่เข้มแข็ง  ให้การ
สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนในด้านวิชาการ  และ
การทํากิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง   นอกจากนี้อยู่
ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา   มีภูมทิัศน์ที่สวยงาม  และใกล้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย  ตลอดจนมีการนํา
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาให้ความรู้แก่ครู
และนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

      สถานศึกษามีพ้ืนที่จํากัดเพียง  ๒  ไร่  ๓  งาน  
๒๐  ตารางวา  ไม่สามารถขยายหรือสร้างอาคาร
เพ่ิมเติมได้อีก   จึงไม่สามารถรับนักเรียนได้เพ่ิมขึ้น
ตามความต้องการของชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านผู้เรียน 

สถานศึกษาควรพัฒนา และสร้างจิตสํานึกในด้านความเป็นกุลสตรีวังหลัง ให้เกิดขึน้กับผู้เรียน   
เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นความสําคัญ   นําไปสู่แนวทางปฏิบัติ   ที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนอย่างย่ังยืน   
โดยอาจประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ   และชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว   ระดม
การร่วมแรงร่วมใจระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน  ในการฟ้ืนฟูกิรยิามารยาท บุคลิกภาพ ความเป็นกุล



๔๖ 
 

๔๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

สตรีวังหลัง ให้ยังดํารงความเป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาเหมือนในอดีต ซึ่งโดยพ้ืนฐานสถานศกึษาใช้
หลักธรรมทางศาสนาในการ            กล่อมเกลาจิตใจผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว   จึงไม่เป็นการยากถ้า
ทุกฝ่ายจะตระหนักในสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาร่วมกัน  และร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาเพ่ือคุณภาพ
เยาวชนของชาติ   นอกจากน้ีสถานศึกษาควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ือติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนภายนอกสถานศึกษา และ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
ด้านคร ู
                             สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้ครูนําข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนจากระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  หรือนําไปทําวิจัยในช้ันเรียนได้
ตรงกับสภาพจริงเพ่ิมขึ้น ตรวจจนควรปรับปรุงระบบการประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  และการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  โดยสร้างระบบการประเมินที่เป็นแนวเดียวกันทั้งโรงเรียน   มีเกณฑ์ที่
เหมาะสม  ประเมินระดับปฏิบัติได้จริง  ชัดเจน  และเป็นรปูธรรม  กําหนดให้ใช้เหมือนกันทั้งโรงเรียน  
จะลดงานที่ซ้ําซ้อนแต่ละวิชาได้ 
 
 
ด้านผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนด   เพ่ือ
ประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จได้อย่างชัดเจน  โดยนําผลการประเมินในระดับโครงการ  กิจกรรมไปประเมิน
ความสําเร็จตามแผนพัฒนาคณุภาพ และแผนปฏิบัติการประจําปี  นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหทุ้กคนนําผล
การประเมินไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย / มาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนควร
พัฒนางานสารสนเทศต้ังแต่การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานให้มีความรู้  ความสามารถในงานด้าน
สารสนเทศ  การวางแผนการดําเนินงาน  และดําเนินงานต้ังแต่กระบวนการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ  เริม่
ต้ังแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย  และประมวลข้อมูลดิบที่มีให้เป็นข้อมลูสารสนเทศ  การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ  และ              การใหบ้ริการสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศทีถ่กูต้องครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  และทั่วถึงผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 


