
 
 

 
 
 
 
 

 
 

๑. ระบบโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน  มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและดําเนินการตามระบบ  PDCAจึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งสายการบริหารงานเป็น  ๔  กลุม่  คือ   กลุ่มบริหารวิชาการ   
กลุ่มบริหารงบประมาณ   กลุม่บริหารงานบุคคล   และ  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
                               
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 

๒ตอน
ท่ี การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรวีัดระฆัง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน

รองผู้อํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป 



๔๒ 
 

๔๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

แผนภูมิการบรหิารงานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ
นายนิพนธ์ อุทก 

๑. งานบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. งานวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการ 
    เรียนรู ้
๓. งานทะเบียนนักเรียนและสํามะโนนักเรียน 
๔. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
๕. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๖. งานการรับนักเรียน    
๗. งานแนะแนวการศึกษา 
๘. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๙. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๐. งานจัดทําตารางสอน 
๑๑. งานโครงการเรียนร่วมนักเรียนที่มีความ 
      บกพร่องและด้อยโอกาส 
๑๒. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษา 
๑๓. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑๔. งานห้องสมุด 
๑๕. งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ 
แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายเฉลิมพล พันธ์บัว 

๑. งานวิเคราะห์และจัดทําแผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้งคําเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
๓. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
๔. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๕. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
๖. งานจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. งานบริหารการเงิน 
๙. งานบริหารบัญชี 
๑๐. งานบริหารสินทรัพย์ 
๑๑. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 
๑๒. งานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนิตยา รัตนา 

๑. งานวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และการออกจากราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ 
๖. งานรักษาความปลอดภัย        
๗. งานพัสดุฝ่ายปกครอง 
๘. งานสารสนเทศฝ่ายปกครอง    
๙. งานติดตามและประเมินผล 
๑๐. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน    
๑๑. งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๒. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๑๓. งานส่งเสริมประชาธิปไตย    
๑๔. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา             
๑๕. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข 
๑๖. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
๑๗. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและผู้ปกครอง

เครือข่าย 
๑๘. งานทําบัตรประจําตัวนักเรียน      
๑๙. งานกิจกรรมวันสําคัญ 
๒ ิ ้ ส

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายเฉลิมพล พันธ์บัว 

๑. งานงานธุรการ 
๒. งานประสานงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน 
๓. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๔. งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๕. งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
๖. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
๗. งานโภชนาการ 
๘. งานอนามัยโรงเรียน 
๙. งานสวัสดิการ 
๑๐. งานวิทยุสื่อสาร 
๑๑. งานโสตทัศนศึกษา 
 
 

สตรีวัดระฆังสมาคม (สมาคมศิษย์เก่า) 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

มูลนิธิบําเพ็ญ  ภู่โสภา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
นางอารีย์   ชินสุวรรณ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 



๔๓ 
 

๔๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒. วิสัยทศัน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ ์
“กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” 
วิสัยทัศน ์
“ มีคุณธรรม  นําวิชาการ   สืบสานความเป็นไทย   ใสใ่จสงัคมโลก”         
๑. มีคุณธรรม 
 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีจิตอาสา 
 รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 มีวินัย 
 ใจกตัญญ ู
 อยู่อย่างพอเพียง 

๒. นําวิชาการ 
 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 เพียรคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า 
 สื่อสาร ๒ ภาษา 
 มีภาวะผู้นํา 
 ฝึกฝนการทําวิจัย 
 รู้จักใช้เทคโนโลยี 

๓. สืบสานความเป็นไทย 
 สืบสานงานฝีมอืไทย 
 ใฝ่ใจมารยาทสังคม 
 ช่ืนชมวัฒนธรรมประจําชาติ 

๔. ใส่ใจสังคมโลก        
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
 



๔๔ 

 

๔๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๓. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนได้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  ๒  ภาษากับเจ้าของภาษา 
๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือฝกึฝนทักษะการทําวิจัยและให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ปลูกฝังจิตสํานึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมารยาทในสงัคม สืบสาน

งานฝีมือไทยบางประการที่ควรทราบ   และช่ืนชมในวัฒนธรรมประจําชาติ 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตและมีความ

เป็นอยู่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนใส่ใจสังคมโลก  โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ําเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๗. ครู  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน 



๔๕ 

 

๔๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๙. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

๑๐. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๑๑. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 
๑๒. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้บรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของ

โรงเรียน 
 
 
 
 
 

ผลผลิต 
                    โรงเรียนสตรีวัดระฆังยังคงผลผลิต  ๒  ประการ  ได้แก่ 

๑. นักเรียนจบการศึกษาภาคบงัคับ 
๒. นักเรียนจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้ประสาน     ส่งเสริมการจัดและบริหาร

การศึกษา     ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยมีองค์กรและ
ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน   สตรีวัดระฆังสมาคม   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
สตรีวัดระฆัง   มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   ให้การสนับสนุนดูแล     เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว
ดําเนินไปบรรลุเป้าประสงค์    พันธกิจของโรงเรียน     และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ 
 
จุดเนน้ 

๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น  มคีุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึ่งประสงค์  มทีักษะ
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  มีทักษะในการทําวิจัยและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  สามารถสือ่สารได้  ๒  ภาษา   เช่ือมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สืบสานงานฝมีือไทย  
และช่ืนชมในวัฒนธรรมประจําชาติ 

๒. ยกระดับคุณภาพครู  ให้เป็นครูดี  ครูเก่ง   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 



๔๖ 

 

๔๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   
รวมทั้งการระดมสรรพกําลังจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษาในโรงเรียน 

 
กลยุทธ ์

                 กลยุทธ์ที่  ๑     พัฒนาบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
                 กลยุทธ์ที่  ๒     พัฒนาการจัดทําหลักสูตร      
                 กลยุทธ์ที่  ๓     พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
                 กลยุทธ์ที่  ๔     พัฒนาคุณภาพครู  
                 กลยุทธ์ที่  ๕     พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
                 กลยุทธ์ที่  ๖     ประสานสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนและชมุชน 
 
 
 
 
 

แผนงานหลัก 
๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
๒. แผนงานพัฒนาคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของนักเรียน 
๓. แผนงานพัฒนาคุณภาพครู 
๔. แผนงานบริหารองค์การเชิงระบบ 
๕. แผนงานประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
นโยบาย 
๑. นโยบายด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เร่งขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๒  ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทัว่ถึง  มี
คุณภาพ  และพัฒนามาตรฐาน  การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม 
๒. นโยบายด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

เร่งพัฒนากระบวนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ   โดยเน้นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้  เตรียมความพร้อมเพ่ือให้สู่



๔๗ 

 

๔๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐานสากล  สามารถสื่อสารได้  ๒  ภาษา  มีทกัษะในการทําวิจัยและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน   
๓. นโยบายด้านการประกันคณุภาพ 

เร่งพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  เพ่ือเตรียมการรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.  รอบที่ ๓    และนําข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
๔. นโยบายด้านการศึกษาเพื่ออาชีพในท้องถ่ิน 

เร่งพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพทั้งความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ  เจตคติ  วิสัยทัศน์  
และคุณลกัษณะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม   สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  ท้องถิ่น  และประเทศ   โดยเน้นใหม้ีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติและการประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย 

ส่งเสริมการออกกําลังกาย   การเล่นกีฬา  ข่าวสาร  ความรู้   และกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  พลานามัย   กิจกรรมด้านศาสนา  กิจกรรมด้านศิลปะ  กิจกรรมด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์  ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาสุขภาพของร่างกาย  สุขภาพจติ  เสริมสร้างบุคลิกภาพ  
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด  ป้องกันสารเสพติดและเอดส ์

 
 
 
 
 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย   ทั้งในด้านการใช้ภาษาไทย    

การแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทย   สบืสานความเป็นไทย  ใฝ่ใจมารยาทสังคม    การจัด
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและท้องถิ่น   รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้
และจิตสํานึกในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และช่ืนชมในวัฒนธรรมประจําขาติ 
๗. นโยบายด้านการส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 

ส่งเสริมใหม้ีการสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการจัดการเรียนรู้  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ควบคู่ไปกับ
การสร้างความรู้  โดยเน้นความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
จิตอาสา   รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีวินับ  มคีวามกตัญญู     ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   และช่ืนชมในวัฒนธรรมประจําชาติอ่ืน ๆ 



๔๘ 

 

๔๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๘. นโยบายด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
เร่งระดมทรัพยากรในชุมชนและท้องถิ่น   ทั้งด้านงบประมาณ  บุคลากร  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในโรงเรียน   และส่งเสริมให้มกีารประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงเรียน  และกับชุมชน  ท้องถิ่น  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๙. นโยบายด้านการพัฒนาครูและบคุลากรด้านการศึกษา 

เร่งพัฒนาความรู้  ทักษะ ศักยภาพ  ความสามารถ  เจตคติ  วิสัยทัศน์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    รวมทั้งผู้บริหาร   ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
การทํางานเป็นทีม   การพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การเป็นแบบอย่างที่ดี  การสร้างจิตสํานึก
ของความเป็นครู   เพ่ือให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑๐. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้คลอ่งตัว รวดเร็ว  ชัดเจน  โดย
เน้นระบบการวางแผน  การจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ  การควบคุมภายใน  การกระจาย
อํานาจ  การบริหารองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๕. การดําเนนิงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา * 
 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                        เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีทกัษะการคิด  การจัดการ  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้   มคี่านิยมในการเป็นผูผ้ลิตมากกว่าผูบ้ริโภค 
มีความภูมิใจในความเป็นไทย    มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย    ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี    มี



๔๙ 

 

๔๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

วินัยในตนเอง   มีคุณธรรม  จริยธรรม   ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี         ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีความรักประเทศชาติและ
ท้องถิ่น อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งสร้างประโยชน์ให้สังคม    ดูแลตนเอง
ให้มีสขุภาพ  และบุคลิกภาพที่ดี 
                        เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังสรุปได้ดังน้ี 
                         เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังที่กล่าวมา โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีโครงการ / กิจกรรม   และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการดังเป้าหมายและยทุธศาสตร์ที่โรงเรียนกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๑     พัฒนาบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้



๕๐ 

 

๕๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์ ปรับปรุง/พัฒนาสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เกิดความร่มรื่น น่าอยู่  ปลูกฝังเจตคติให้กับนักเรยีนในด้านความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ
สถานศ ึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ ่งชี้)
๑. กิจกรรมซ่อมแซม/

ปรับปรุงอาคารเรียน
และระบบ
สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

 

 ห้องเรียน/อาคารเรียน
และระบบสาธารณูปโภค
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งานทุกเวลา 

 ห้องเรียน/อาคารเรียน
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งานทุกเวลา 

 ระบบสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนพร้อมที่จะใช้
งานทุกเวลา 

 ๒, ๗, ๘, ๑๑, 
๑๓ 

๒. กิจกรรม  ๕ ส.  ทําให้โรงเรียนอยู่ใน
สภาพสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย   

 ร้อยละ  ๘๐ ของ
โรงเรียนอยู่ในสภาพ
สะอาด  เป็นระเบียบ
เรียบร้อย   

 จัดวัน  Big   Cleaning  
Day   ภาคเรียนละ  ๑  
ครั้ง 

 ๒, ๗, ๘, ๑๑, 
๑๓ 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่มเย็นในโรงเรียนด้วย
พันธ์ุไม้ 

 
 

 ดูแลพันธ์ุไม้ทีป่ลูกใน
โรงเรียนเพ่ือการศึกษา 

 นักเรียนร้อยละ  ๘๐   มี
ส่วนร่วมในการดูแลพันธ์ุ
ไม้ที่ปลูกในโรงเรียนเพ่ือ
การศึกษาและสร้างเสริม
บรรยากาศให้ร่มรื่น 

 ต้นไม้ร้อยละ  ๘๐  ใน
โรงเรียนได้รับการดูแล 

 ๒, ๗, ๘, ๑๑, 
๑๓ 

 
 
 
 



๕๑ 

 

๕๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๒     พัฒนาการจัดทําหลักสูตร      
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๑. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาสาระ
หลักสูตร
สถานศึกษาและ-
หลักสูตรท้องถิน่ 

 พ ัฒนาหล ักสูตร สถานศึกษา
ท ุกกลุ่ม สาระฯ โดยบูรณา 
การก ับหล ักสูตร แกนกลาง
หล ักสูตร ท้องถิ่นและ
หล ักสูตร มาตรฐานสากล 

 ครูร้อยละ ๑๐๐  จัดทํา
สาระเนื้อหาและแผนการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 

 จัดทําสาระหลกัสูตรท้องถิ่น
ทุกกลุ่มสาระ 

 จัดทําเอกสารแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  ๑ เล่ม 

 ๒, ๔, ๕, ๘, 
๑๐, ๑๓ 

๒. กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

 พ ัฒนาหล ักสูตร สถานศึกษา
ท ุกกลุ่ม สาระฯ โดยบูรณา 
การก ับหล ักสูตร แกนกลาง
หล ักสูตร ท้องถิ่นและ
หล ักสูตร มาตรฐานสากล 

 ครูร้อยละ ๑๐๐  จัดทํา
สาระเนื้อหาและแผนการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
 

 ๒, ๔, ๕, ๘, 
๑๐, ๑๓ 

๓. กิจกรรมจัดทํา
หลักสูตร
สถานศึกษาพิเศษที่
เน้นวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

 พ ัฒนาหล ักสูตร สถานศึกษา
ท ุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โดยบูรณาการก ับหล ักสูตร 
แกนกลาง หล ักสูตร ท้องถิ่น
และหล ักสูตรมาตรฐานสากล 

 ครูร้อยละ ๑๐๐  จัดทํา
สาระเนื้อหาและแผนการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
 

 ๒, ๔, ๕, ๘, 
๑๐, ๑๓ 

 
 
 



๕๒ 

 

๕๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๓     พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

ยุทธศาสตร์    ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นพลเมืองดี   ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข มคีวาม
ประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกําหนด มีความรัก 
และภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง   มุ่งทําประโยชน์  และสรา้งสิ่งดีงามให้กับ
สังคม 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๑. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนมีว ิถีชีว ิต 
ประชาธ ิปไตย 

 มีคณะกรรมการต่าง ๆ  ทั้งของ
ครูและนักเรียนครบ   เช่น  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มบริหาร    คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสี ที่ได้มาจากการ
เลือกต้ังของบุคลากรในโรงเรยีน
ตามระเบียบที่กําหนด 

 นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

 ๑, ๒, ๔, ๖ 



๕๓ 

 

๕๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ที่เก่ียวข้องการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ  ๙๕   เช่น  กิจกรรม
เลือกประธานนักเรียน กิจกรรม
เลือกประธานสี   กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ตามกิจกรรม
คณะสี   เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๒. โครงการรักการอ่าน  นักเรียนมีท ักษะ ใน
การแสวงหา ความรู้
และมี ทักษะในการ 
ทางาน 

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ทุก
วัน…วางทุกงาน  อ่านทุกคน”  
อย่างน้อยร้อยละ  ๙๕ 

 ทุกกลุ่มสาระฯจัดหาบทความให้
นักเรียนได้อ่านทุกเช้าวันพุธหลัง
พิธีเคารพธงชาติอย่างน้อยภาค
เรียนละ  ๑ เรื่อง 

 นักเรียนร้อยละ  ๘๕  เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 ๓, ๔, ๕, ๖ 

๓. กิจกรรมโครงงาน  นักเรียนมีท ักษะ ใน
การแสวงหา ความรู้
และมี ทักษะในการ 
ทางาน 

 นักเรียนทุกห้องเรียนจัดทํา
โครงงานห้องเรียนละ ๑ 
โครงงาน 

 โครงงานทุกโครงงานต้องมี

 ๓, ๔, ๕, ๖ 



๕๔ 

 

๕๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

การบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ 
 มีการนําเสนอโครงงานสู่สายตา

ของบุคคลภายนอกปีละ  ๑  ครั้ง 
๔. กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน 
 

 นักเรียนนําหล ัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงไปใช ้ใน การ
ดาเนินช ีว ิต 

 นักเรียนร้อยละ ๙๐   มีบัญชีเงิน
ฝากในธนาคารโรงเรียน 

 ยอดเงินรวมในบัญชีของผู้ฝาก
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
๑,๔๑๗,๗๒๔.๘๓บาท 

 ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖ 

๕. กิจกรรมเรียน/สอบ
ธรรมะศึกษา ช้ัน ม.
๑ 

 

 นักเรียนมี 
คุณลักษณะท่ีพ ึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 

 นักเรียนช้ัน ม.๑  ร้อยละ  ๙๐  
เข้าร่วมกิจกรรมน้ี 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้ีรอ้ย
ละ ๘๐  สอบนักธรรมได้ 

 ๑, ๒, ๓, ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๔     พัฒนาคุณภาพครู  

ยุทธศาสตร ์ พัฒนาครูอาจารย์ให้มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบปฏิรูปการศึกษา   และส่งเสริมใหม้ีความรู้  ความสามารถ เจตคติ   
วิสัยทัศน์  ในด้านการจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน   

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๑. โครงการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 ครูผู้สอนสามารถ 
ออกแบบ การเรียนรู้ ได้

 จัดอบรม/สัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการปี

 ๗, ๘, ๑๐, ๑๒ 



๕๕ 

 

๕๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 เหมาะสม กับผู้เรียน
 ครูผู้สอนนําผลการวิจ ัย

ใน ช ั้นเรียนมาพ ัฒนา 
การเรียนการสอน อย่าง
ต ่อเน่ือง 

 ครูผู้สอนผล ิตสื่อ การ
เรียนเพื ่อใช้ ในการ
จัดการเรียน การสอน
อย่างหลากหลาย 

ละไม่น้อยกว่า ๖  เรื่อง 
 จัดศึกษาดูงานปีละ  ๑  

ครั้ง 
 จัดประชุมครูอาจารย์

เดือนละ  ๑  ครั้ง 
 จัดทําเอกสารเผยแพร่

ความรู้เก่ียวกับ
การศึกษา  เช่น  
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
และหลักสูตรการศึกษา
ท้องถิ่น  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๒.โครงการจัดสวัสดิการ
เพ่ือขวัญและกาํลังใจ 

 

 จัดสวัสดิการสํารองค่า
รักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตร และด้าน
ต่างๆ 

 จัดสวัสดิการสํารองค่า
รักษาพยาบาลและค่าเล่า
เรียนบุตร   ๓๗๐,๐๐๐  บาท  
ซึ่งครูและบุคลากรสามารถใช้

 ๗, ๘, ๑๐, ๑๒ 



๕๖ 

 

๕๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

บริการได้
 ครูอาจารย์ทุกคนได้รับการ

แสดงความยินดีในโอกาส
สําคัญต่าง ๆ  เช่น  การเลื่อน
ตําแหน่งวิทยฐานะ  การ
เกษียณอายุราชการ  การเชิด
ชูเกียรติ  เป็นต้น 

 ครูอาจารย์ร้อยละ  ๙๐  
ได้รับบริการการตรวจ 

 สุขภาพประจําปีจากโรงเรียน
โดยโรงเรียนจ่ายค่าตรวจให้
ก่อนและทําเบิกให ้

 ครูอาจารย์และบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการประกัน
อุบัติเหตุจากโรงเรียนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

 โรงเรียนจัดทัศนศึกษาให้กับ
ครูอาจารย์ปีละ ๑  ครั้ง 

 โรงเรียนจัดงานสังสรรค์ให้กับ
ครูอาจารย์มากกว่าปีละ  ๑  
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๕     พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 



๕๗ 

 

๕๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ยุทธศาสตร ์ ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างของโรงเรียนเพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็วและชัดเจน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.ที่ 
/ตัวบ ่งชี้)

๑. โครงการปรับปรุง/
พัฒนาโครงสร้าง  
ระเบียบและแนวปฏิบัติ 

 

 พ ัฒนาระบบ 
ปฏ ิบัต ิงาน ภายใน
กลุ่มงาน และกลุ่ม
สาระฯ ใหม้ี
ประสิทธ ิภาพ 

 โครงสร้างของโรงเรียน
เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การศึกษา  พุทธศักราช  
๒๕๔๒ 

 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
คณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย    

 มี แผนปฏิบัติการประจําปี   
ข้อมูลสารสนเทศ   และ
ข้อมูล  SMIS 

 มีระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ถูกต้องตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี 
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงการคลัง 

 ปรับปรุงกฎ   ระเบียบ  
ข้อบังคับ   แนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการบริหาร
โรงเรียนแบบ  SBM 

 ๗, ๘ 

 
 
 
 



๕๘ 

 

๕๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนาการ
วางแผนเชิงระบบ 

 พ ัฒนาระบบ 
ปฏ ิบัต ิงาน วางแผน
เชิงระบบ ให้มี
ประสิทธ ิภาพ 

 จัดทําเอกสารฝ่ายนโยบาย
และแผน 

 จัดทําเอกสารการประเมิน
โครงการ 

 ๗, ๘ 

๒. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและ
ประชาสัมพันธ์ 

 พ ัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธ ิภาพ 

 ได้ข้อมูลสารสนเทศครบ
และสามารถใช้เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล 

 ๗, ๘ 

๓. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 พ ัฒนาระบบประก ัน 
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 ทําเอกสารการประเมิน
ตนเอง   

 รับการประเมินตนเองจาก
คณะกรรมการของโรงเรียน 

 ๗, ๘, ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

๕๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 กลยุทธ์ที่  ๖     ประสานสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนและชมุชน 

ยุทธศาสตร์    ประสานความร่วมมือ/ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจดั
และพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ว ัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศ ึกษาของ

สถานศ ึกษา (มฐ.
ที่ /ตัวบ ่งชี้)

๑. กิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกับวัดระฆังโฆสิตา
ราม 

 

 มีเครือข่ายร่วม พ ัฒนา
ระดับท้องถิ่น  

 ประสานความร่วมมือ/
ช่วยเหลือระหว่าง
โรงเรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครอง   

 จัดแห่เทียนเขา้พรรษาฯ   
๑  ครั้ง 

 จัดดอกไม้  โต๊ะหมู่บูชา 
ให้กับวัดระฆังโฆสิตาราม   
ปีละ  ๔  ครั้ง  

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๓ 

๒. กิจกรรมแสดงดนตรี-
นาฏศิลป์ร่วมกับวัด
ระฆังโฆสิตาราม 

 มีเครือข่ายร่วม พ ัฒนา
ระดับท้องถิ่น  

 ประสานความร่วมมือ/
ช่วยเหลือระหว่าง
โรงเรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครอง   

 ร่วมงานแสดงดนตรี-
นาฏศิลป์ให้กับวัดระฆัง 

 โฆสิตารามทุกวันพระ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๓ 

๓. กิจกรรมจัดทํากระทง
ลอยถวายวัดระฆังโฆสิ
ตาราม 

 มีเครือข่ายร่วม พ ัฒนา
ระดับท้องถิ่น  

 ประสานความร่วมมือ/

 จัดทํากระทงลอยถวาย
วัดระฆังโฆสิตาราม   
๑๐๐  กระทง  

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๓ 



๖๐ 

 

๖๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ช่วยเหลือระหว่าง
โรงเรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครอง   

 


