
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕   โรงเรียนสตรีวัดระฆังดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจนบรรลุความสําเรจ็ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังน้ี 

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา       
 ๑.๑  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา  
                              กลยุทธ์ที่  ๑     พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีการปรับปรุง
แหล่งเร ียนร ู้และสภาพ
ทางกายภาพของโรงเรียน
ที่ส่งเสริมบรรยากาศแห ่ง
การเรียนรู้ของผู้เร ียน 
 
ด้านค ุณภาพ 
สภาพแวดล ้อมภายใน
โรงเรียนส่งเสริม
บรรยากาศ 
แห่งการเรียนรู้ใหแ้ก่
นักเรียน

- โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ เอ ื้อต ่อการ
เรียนรู้ และ สง่เสร ิม
บรรยากาศในการ 
เรียนครบ ๘ กลุ่มสาระ
ฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
- โรงเรียนมี
สภาพแวดล ้อม ที่
ส่งเสร ิมบรรยากาศแห่ง 
การเรียนร ู้อยู่ในระดับ
ดีเย่ียม 

๘, ๑๑, ๑๓ 

 
 
 

๓บทท่ี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบปี  ๒๕๕๕ 



๕๙ 
 

  ๕๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  จัดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง
 
ด้านคณุภาพ 
  นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ
สามารถเข้าร่วม
แข่งขันทักษะและ
สอบเรียนต่อสถาบัน
ต่างๆ ได้ 

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป ็น
เล ิศ ทางวิชาการ 
ตามความถนัด 

 

 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้งด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

๑, ๒, ๓, ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

  ๖๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              กลยุทธ์ที่  ๒     พัฒนาการจัดทําหลักสูตร      

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ  

  พ ัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา ทกุกลุ่ม
สาระฯ โดยบูรณาการ 
กับหลักสูตรแกนกลาง 
หล ักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตร 
มาตรฐานสากล 

 

 

ด้านค ุณภาพ  
  พ ัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ทกุกลุ่ม
สาระฯ สอดคล ้องก ับ 

หล ักสูตรแกนกลาง 
หล ักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตร 
มาตรฐานสากล 

 

- โรงเรียนมี
หลักส ูตรสถาน 
ศึกษาที่บ ูรณาการ
ก ับหลักสูตร 
แกนกลาง หลักส ูตร
ท้องถิ่น และ
หลักสูตร
มาตรฐานสากล 

 
 

- โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร แกนกลาง  
หลักส ูตรท้องถิน่ 
และหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

๘, ๑๐ 



๖๑ 
 

  ๖๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              กลยุทธ์ที่  ๓     พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตาม
ความถนัดและ
ความสนใจของ
ตนเอง 
ด้านคณุภาพ 
  นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการสามารถ

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป ็นเล ิศ 
ทางวิชาการ ตาม
ความถนัด 

 

 

 

 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้งด้าน

๑, ๒, ๓, ๔ 



๖๒ 
 

  ๖๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะและสอบ
เรียนต่อสถาบัน
ต่างๆ ได้ 

วิชาการและ
วิชาชีพ 

 

๒. โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
ยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
ด้านคณุภาพ 
  นักเรียนมี
ความสามารถ
สอบเรียนต่อ
สถาบันต่างๆ ได้ 

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 

 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทั้งด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๓. โครงการส่งเสริมให้ผูม้ี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์   
และประเมินคา่ 
 

ด้านปริมาณ 

  นักเรียนทุกคน
ร่วมกันค ิด ร่วมก ัน
ทําก ิจกรรมที่เกิด
จาก การสร้างสรรค์
ของนักเรียน 

ด้านคณุภาพ 

  นักเรียนสามารถ

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ร่วมก ันคิด
และทำกิจกรรม 
สร ้างสรรค์ 

 

 

- นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติ ส่งผล 

๔, ๕, ๖ 



๖๓ 
 

  ๖๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ปฏิบัติกิจกรรมที่
เกิดจากการร่วมกัน 

คิดร่วมกันทําได้อยู่
ในระดับคุณภาพดี
เย่ียม 

กิจกรรมที่เกิดจาก
การคิด ให้เป็นคนมี
ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

๔. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมใหม้ี
คุณล ักษณะที่พ ึง
ประสงค์ตาม
หล ักสูตร 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
  นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ท ี่พ ึงประสงค์ตาม
หล ักสูตร 
อยู่ในระดับดีเย่ียม 

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้ม ี
คุณลักษณะท่ีพ ึง
ประสงค์ตาม 
หล ักสูตร 

 

 

- นักเรียนร ้อย
ละ ๑๐๐ มี
ค ุณลักษณะที่
พ ึงประสงค์ตาม
หลักสูตรอยู ่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 

๑, ๒, ๓, ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)



๖๔ 
 

  ๖๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๕. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนใหม้กีารใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปัิญญาใน
ท้องถิ่น 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนใหม้กีารใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมปัิญญาใน
ท้องถิ่นที่ส่งเสริม
บรรยากาศแห ่งการเรียนรู้
ของผู้เร ียน 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
สภาพแวดล ้อมภายใน
และภายนอกโรงเรียนมี
การใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ส่งเสริมบรรยากาศ 
แห่งการเรียนรู้ใหแ้ก่
นักเรียน

- โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่ เอ ื้อต ่อการ
เรียนรู้ และ สง่เสร ิม
บรรยากาศในการ 
เรียนครบ ๘ กลุ่มสาระ
ฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 

- โรงเรียนส่งเสริมและ

สนับสนุนใหม้กีารใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นที่
ส่งเสริมบรรยากาศแห ่ง
การเรียนรู้ของผู้เร ียน 
อยู่ในระดับดีเย่ียม 

๘, ๑๑, ๑๓ 

๖. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ กีฬาและ
ดนตรี 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมในด้านศิลปะ
นาฏศิลป์ดนตรีและก ีฬา
ตามความต้องการของ
ตนเอง 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
นักเรียนมีศ ักยภาพ
ทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์
ดนตรีและก ีฬา อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริมด้านศลิปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี 
และกีฬา ตามความ
ต ้องการของตน 

 

 

- นักเรียนมีทักษะ
ด ้านศิลปะ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และก ีฬา 
ระดับดีเย่ียม 

๑, ๔, ๑๐ 

 
 
 
 



๖๕ 
 

  ๖๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๗. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
ด้านคณุภาพ 

  นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเย่ียม 

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการดูแล
และช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
- นักเรียนมีความ

พร้อมใน
การศึกษา 

๑, ๑๐ ,๑๕ 

๘. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขนิสัย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ีอย่าง
ต ่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
ด้านคณุภาพ 
  นักเรียนมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มสีุขภาพ 
กายและสุขภาพจิต
ที่ดี 
- นักเรียนมี

สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
และมีความสขุ 

๑, ๑๐ ,๑๕ 

๙. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

ด้านปริมาณ  

นักเรียนทุกคนร่วม
ก ิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 

 

ด้านคณุภาพ 

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เกิด
จากการร่วมกันคิด

- นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ร่วมก ิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

 

- นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติ ส่งผล 
กิจกรรมที่เกิดจาก
การคิด ให้เป็นคนมี

๑, ๒, ๓, ๔, 
๕, ๖ 



๖๖ 
 

  ๖๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ร่วมกันทําได้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑๐. โครงการประสานความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน  
โรงเรียนและชุมชนเพ่ือ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมเีครือข ่าย
ร่วมพ ัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ  
 

 

ด้านค ุณภาพ 
เครือข่ายร่วมพ ัฒนา ร่วม
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ใน
การพ ัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

 

- โรงเรียนมีเครือข่าย
ร่วม พ ัฒนาทางด ้าน
ต่างๆ มากข ึ้น 
 

 
 

-  เครือข่ายร่วม
พ ัฒนามีส ่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ 
การศ ึกษาของ
โรงเรียนอยู่ใน ระดับ
ดีเย่ียม 

๑, ๒, ๓, 
๔, ๕, ๖, 
๗, ๘, ๙, 
๑๓ 

๑๑. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  จัดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้รับ
การพ ัฒนาให้ม ีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและทักษะในการ
ปฏ ิบัติงานต่าง ๆ  
 

ด้านค ุณภาพ 
  นักเรียนสามารถสร ้าง 
องค ์ความรู้ใหม่ ๆ  ได้

 

-  นักเรียนร ้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการพ ัฒนา
ท ักษะในการ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ 
ทักษะในการ
ปฏิบ ัติงาน 
 

- นักเรียนสามารถ
สร้าง องค ์ความรู้

๓, ๔, ๕, ๖ 



๖๗ 
 

  ๖๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ 

ใหม่ๆ  ได้ด้วย ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๔     พัฒนาคุณภาพครู 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพครู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 

  ครูผู้สอนทุกคน
สามารถออก แบบ
การเรียนร ู้ได้
เหมาะสม กับ
ผู้เรียน 
ด้านค ุณภาพ 
  ครผูู้สอนสามารถ
ออกแบบการเรียนร ู้
ได้เหมาะสมกับ
ผู้เร ียนได้อยู่ใน
ระดับด ีขึ้นไป

 

- คร ูร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถ ออกแบบการ
เร ียนรู้ได้ เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

- ครูผู้สอนรอ้ยละ 

๙๐ ขึ้นไป ออกแบบ
การเรียนร ู้ได้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน 

๗, ๘, ๑๐, ๑๒



๖๘ 
 

  ๖๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒. โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครูและจัดสวัสดิการ
และขวัญกําลังใจ 

ด้านปริมาณ 

   ครูผู้สอนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและจัด
สวัสดิการและขวัญ
กําลังใจ 
ด้านค ุณภาพ 
ครูผู้สอนมี
มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและได้รับ
สวัสดิการและขวัญ
กําลังใจได้อยู่ใน
ระดับด ีมากขึ้นไป

- คร ูร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
วิชาชีพครูและ
จัดสวัสดิการ
และขวัญ
กําลังใจ 

 

- ครูผู้สอนรอ้ยละ 
๙๐ ขึ้นไป  

ได้รับสวัสดิการ
และขวัญกําลังใจ
ได้อยู่ในระดับด ี
มากขึ้นไป 

๗, ๘, ๑๐, ๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 

                              กลยุทธ์ที่  ๕     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)



๖๙ 
 

  ๖๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑. โครงการพัฒนาระบบการ
วัดประเมินผลและงาน
ทะเบียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ มี
เครื่องม ือว ัดผล
ประเมินผล ตรง
ตามหลักสูตรอย่าง 
หลากหลาย 
 
ด้านค ุณภาพ 

เครื่องมือว ัดผล
ประเมินผลที่
ครูผ ู้สอนสร ้างข ึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถ
นําไปวัดประเม ินผล
ได ้อย่างมีค ุณภาพ

 

-  ครูร้อยละ ๑๐๐ 
สร ้าง เครื่องมือการ
ว ัดผลประเม ินผล 
อย่างหลากหลาย 

 

 

- เครื่องม ือว ัดผล
ประเมินผล ของ
ครูมี
ประส ิทธิภาพ 
สามารถว ัดผล
ประเม ินผล ได้
อย่างมีคุณภาพ 

๗ 

๒. โครงการพัฒนาการวางแผน
เชิงระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
มีการพัฒนาระบบ
ปฏ ิบัติงานของกลุ่ม
งานและกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
ระบบปฏิบ ัติงานของ
กลุ่มงานและกลุ ่ม
สาระ ฯ มี
ประสิทธิภาพ 

- พ ัฒนาระบบ
ภายในกลุ่ม 
งานและกลุ ่ม
สาระ ฯ ให ้มี 
ประสิทธิภาพ 

 

 

- นักเรียน 
ผ ู้ปกครองและ 
ประชาชนทั่วไปมี 
ความพ ึงพอใจต่อ
การบริหาร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๗, ๘ 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 



๗๐ 
 

  ๗๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๓. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ

 

-พ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมี 
ประสิทธิภาพ 
 

 

- นักเรียน ผ ู้ปกครอง
และ ประชาชนทั่วไป
มี ความพ ึงพอใจต่อ
การบริหาร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๗, ๘ 

๔. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโครงสร้าง  
ระเบียบและแนวปฏิบัติใน
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง  ระเบียบ
และแนวปฏิบัติใน
โรงเรียน 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
ระบบโครงสร้าง  
ระเบียบและแนว
ปฏิบัติในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ

 

- ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสร้าง  
ระเบียบและแนว
ปฏิบัติในโรงเรียนให ้มี 
ประสิทธิภาพ 
 

 

- นักเรียน ผ ู้ปกครอง
และ ประชาชนทั่วไป
มี ความพ ึงพอใจต่อ
การบริหาร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๗, ๘ 

 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

  ๗๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๕. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสํานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมีการพัฒนา
และปรับปรุงห้อง
สํานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศ
การทํางาน 
 

 

ด้านค ุณภาพ 
สภาพแวดล ้อม
ภายในห้องสํานักงาน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคลเพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศการ
ทํางาน

 

- โรงเรียนมีการ
พัฒนาและปรับปรุง
ห้องสํานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศ
การทํางานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

- โรงเรียนมี
สภาพแวดล ้อม ที่
ส่งเสริมบรรยากาศ
การทํางานอยู่ใน
ระดับดีเย่ียม 

๘, ๑๑, ๑๓ 

 
กลยุทธ์ที่  ๖     ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน  ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนมเีครือข ่าย
ร่วมพ ัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ  
ด้านค ุณภาพ 
เครือข่ายร่วมพ ัฒนา 
ร่วมดําเนินกิจกรรม

 

- โรงเรียนมีเครือข่าย
ร่วม พ ัฒนาทางด ้าน
ต่างๆ มากข ึ้น 
 

-  เครือข่ายร่วม
พ ัฒนามีส ่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๓ 



๗๒ 
 

  ๗๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ต่าง ๆ ในการพ ัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน

การศ ึกษาของ
โรงเรียนอยู่ใน ระดับ
ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
                ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
                    ๒.๑  ผลการดําเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                          ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                          มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดี และมีสนุทรียภาพ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/ 
ครู ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็
ร้อยละ

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย

ด้านที ่๑ มาตรฐานด้านค ุณภาพ 
ผู้เร ียน 

   ๓๐.๐๐ ๒๗.๗๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑ ผู้เร ียนมีสุขภาวะ 
ที่ดีและมีสนุทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลส ุขภาพ 
และออกกาลังกาย สม่ําเสมอ 

๒๐๗๖ ๑๙๗๔ ๙๕.๑๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีนํ้าหนัก ส ่วนส ูง และมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

๒๐๗๖ ๑๗๖๓ ๘๔.๙๔ ๐.๕๐ ๐.๔๒ ๓ ดี 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษและหลกีเลี่ยงตนเองจาก 
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภ ัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๒๐๗๖ ๒๐๖๔ ๙๘.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 



๗๓ 
 

  ๗๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑.๔ เห็นคุณค ่าในตนเอง มีความ 
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๒๐๗๖ ๑๙๗๘ ๙๕.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และให้ 
เกียรติผู้อ่ืน 

๒๐๗๖ ๑๙๙๑ ๙๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖ สร ้างผลงานจากเข ้าร่วม 
กิจกรรมด้านศลิปะ / ดนตรี / 
นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

๒๐๗๖ ๒๐๓๙ ๙๘.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนจัดทําโครงงานทุกห้องเรียนในรายว ิชาต่าง ๆ   เช่น โครงงาน

ภาษาอ ังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศ ิลปะ และจัด
ก ิจกรรมการออกกาลังกาย โดยจ ัดก ีฬาคณะส ี จัดกิจกรรมป้องกันภ ัยจากสิ่งเสพติด 
กิจกรรมแก้ปัญหาทางเพศ ฯลฯ และจากการจดัทากิจกรรมด้านศิลปะ ทำให ้ผู ้เรียน
เห็นคุณค ่าในศลิปะอ ันงดงาม สามารถสร ้างผลงานจากการเข ้าร่วมงานศ ิลปะ โรงเรียน
ส่งเสริมผูเ้ร ียน ให้มสี ุขนิส ัยในการด ูแลส ุขภาพ ออกกาลังกายสมํ่าเสมอ มีนํ้าหน ัก ส่วนส ูง
และม ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถสร้างผลงานจากการเข ้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการได้ตามวัย  

 

 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการจัดโครงการกิจกรรมอย ่างหลากหลาย ทําใหผู้้เรียนม ีพ ัฒนาทางด ้าน

ร่างกาย เจริญเต ิบโตสมบูรณต์ามวัย อายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเผยแพร ่ในการดูแลสุขภาพ สามารถ
ปฏิบัต ิตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด ร ู้จักป ้องกันตนเองให ้พ ้นจากโรค และหล ีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคภ ัย รวมทั้งอ ุบ ัติเหตุ การทะเลาะว ิวาทและปัญหาทางเพศ มี
ความม ั่นคงทางอารมณ์ กล ้าแสดงออกอย่างถูกต ้อง เหมาะสมกับเพศและว ัย ผ ู้เรียนม ี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้อ ื่นยอมรับความแตกต่างระหว ่างบุคคล 
เคารพสิทธ ิของตนเองและผ ู้อ่ืน จากโครงการและกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา และนันทนาการ ทาให้ผ ู้เร ียนมีความชอบ และเห็นคุณค่าของศิลปะและดนตรี 
นาฏศิลป์ ก ีฬา และนันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์



๗๔ 
 

  ๗๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ผลงานได้ตามจินตนาการของตน และสามารถใช ้ประโยชน์จาก ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และหรือนันทนาการในชีว ิตประจําว ันได้ มีผลการประเม ินคุณภาพ
มาตรฐานที ่๑  ในระดับดีเย่ียม 
 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาผู ้เรียนและครูเพ ื่อยกระดับความสามารถ ในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผ ู้เรียนมีสุขภาวะท ี่ดีและมีสนุทรยีภาพ 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
                           มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พงึประสงค ์

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็ 
ร้อยละ

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๒ ผู้เร ียนม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม และค่าน ิยมที่พึง 
ประสงค ์

   ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีค ุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

๒๐๗๖ ๑๙๗๒ ๙๕.๐๔ ๒.๐๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ เอ ื้ออาทรผู ้อ ื่น และกตัญญู 
กตเวทีต่อผู ้มีพระค ุณ 

๒๐๗๖ ๒๐๑๘ ๙๗.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ ยอมรับความค ิด และ 
ว ัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๒๐๗๖ ๒๐๒๒ ๙๗.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 



๗๕ 
 

  ๗๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค ่า ร ่วมอน ุรักษ์ 
และพ ัฒนาส ่ิงแวดล ้อม 

๒๐๗๖ ๒๐๒๐ ๙๗.๓๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เร ียนให้มีค ุณลักษณะอ ันพ ึงประสงค ์ของผู้เร ียนตามหล ักสูตร 

ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย ์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพ ียง 
มุ ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและม ีจิตสาธารณะ โดยจัดทำโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เชน โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน กิจกรรมว ันสำคัญทางศาสนา ว ันแมแ่ละว ันพ ่อแห่ชาติ ธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมรักการอ ่าน กิจกรรมประกวด มารยาทงาม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น ยุวกาชาด จิตอาสา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมไหว้คร ู กิจกรรมมทุ ิตาจิต 
นอกจากน้ีโรงเรียนส ่งเสร ิมให ้ผู้เร ียนสามารถแสดงความค ิดเห็นพูดก ันด้วยความสุภาพ 
รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื่นด้วยความเข ้าใจท่ีดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให ้เก ียรต ิกันและ
กัน เห็นประโยชน ์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในส ังคม ร่วมก ิจกรรมทางวัฒนธรรม 
และสังคม ท ้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในและนอกห ้องเรียน เพ่ือ

ส่งเสริมให ้ผู้เร ียน ทุกคนแสดงออกถ ึงคณุล ักษณะอันพึงประสงค ์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน  ครบ ๘ ประการทำให้ผู้เรียนม ีลักษณะอ ันพึงประสงค์โดดเด่นจน
ได ้รับการยกย ่องจาก หน่วยงานต่าง ๆ ว ่าเป็นโรงเรียนดี นักเรียนม ีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีค ุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจ กตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม ่และผูม้ ีพระค ุณ เป็น
ล ูกท ี่ดีของพ ่อแม ่ และเป็นผ ู้เรียนท ี่ดีของโรงเรียน ยอมรับความค ิดเห็นและว ัฒนธรรมที่
แตกต่าง และม ีความตระหนักรู้และเห็นคณุค่าของสิ่งแวดล ้อม และรวมอนุรักษ์ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมใหม้ ีความย่ังยืนต ่อไป ส ่งผลให้ผู้เร ียนมีผลการประเม ินคุณภาพมาตรฐานที ่
๒  ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนายกระดับโครงการ และกจิกรรมต่างๆ ให้

หลากหลายมากยิ่งข ึ้น ม ีการติดตามประเมินผล เช ิงค ุณภาพ  
 



๗๖ 
 

  ๗๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           มาตรฐานที ่๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็
ร้อยละ

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย



๗๗ 
 

  ๗๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เร ียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพ ัฒนาตนเอง 
อย่างต ่อเน่ือง 

   ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยร ักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสม ุด 
แหล่งเร ียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒๐๗๖ ๑๙๗๑ ๙๔.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒ มีทักษะในการอ ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และต้ังคําถามเพ ื่อค้นคว ้า 
ความรู้เพ่ิมเติม 

๒๐๗๖ ๑๙๘๗ ๙๕.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมก ันเป็นกลุ ่ม 
แลกเปลี่ยนความค ิดเห็นเพ่ือการ 
เรียนรู้ระหว ่างก ัน 

๒๐๗๖ ๑๙๘๗ ๙๕.๗๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลย ีในการเรียนรู้ 
และนําเสนอผลงาน

๒๐๗๖ ๒๐๐๙ ๙๖.๘๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

 
 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให ้ผู ้เร ียนมีความใฝ่รูแ้ละเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดย

โรงเรียนมีศ ูนย ์คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ทําให้ผ ู้เรียนเข ้าถ ึงข ้อมูลได ้อย ่างรวดเร็ว 
ส ่งเสร ิมใหน้ำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลย ีดา้นการใฝ่รู้ใฝ่เร ียนการสร้างนิส ัยรักการอ่าน
เป็นโครงการท่ีโรงเรียนดาํเน ินการต ่อเน่ือง ม ีการสรรหายอดนักอ ่านประจําป ีการศึกษา 
นอกจากน้ีในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผ ู้เรียนรัก
การอ ่าน การเขียน การส ื่อสาร และการเรยีนรู้อย่างต ่อเน่ืองโดยจัดกิจกรรมให ้ศึกษา
ค้นคว ้าจากแหล่งข ้อมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศ ึกษา  

 
 

 

๒. ผลการพฒันา 
จากการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายทําให้ผ ู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ ม ีความมั่นใจในตนเอง สามารถนําเสนอผลงานของตนโดยใช ้เทคโนโลย ี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ ส่งผลให้มีผลส ัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึ้น มีนักเรียน



๗๘ 
 

  ๗๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

และครูได้รับรางวลัยอดนักอ่านระดับประเทศ จึงการประเม ินคุณภาพมาตรฐานที ่๓ ใน
ระดับดีเย่ียม 

 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
ควรมีแผนยกระดับการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศของผู ้เรียนให้สูงขึ้น เพ่ิม

คุณภาพการอ ่าน และส่งเสรมิให้ผู้เร ียนเป ็นผ ู้ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย
มากย่ิงข ึ้น ม ีการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

                           มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์      
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 



๗๙ 
 

๗๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็
ร้อยละ

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๔ ผู้เร ียนมี 
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดส ินใจ 
แก ้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหต ุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สร ุปความคิดจากเร่ืองที่อ ่าน 
ฟ ัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๒๐๗๖ ๑๙๘๗ ๙๕.๗๒ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ นําเสนอวิธ ีคิด ว ิธ ีแก ้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธ ีการของตนเอง 

๒๐๗๖ ๑๙๐๗ ๙๑.๘๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๔ ดีมาก 

๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก ้ปัญหาโดยม ีเหตุผล 
ประกอบ 

๒๐๗๖ ๑๙๗๙ ๙๕.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ 
สร ้างสรรค์ผลงานด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

๒๐๗๖ ๑๙๘๘ ๙๕.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีการพฒันาค ุณภาพ 
 

โรงเรียนได ้จัดกิจกรรมโครงงาน ส่งเสริมและพ ัฒนา ผู้เร ียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ ค ิดสร ้างสรรค์และตัดสินใจแก ้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล โดยจัดกิจกรรมพ ัฒนาส ่งเสร ิมทั้งภายในและนอกห้องเรียน และ
สอดแทรกเข้าในการเรียนการสอนของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

๘๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒. ผลการพฒันา 
จากการดําเนินการพ ัฒนาผู้เร ียนว ิธ ีการที่หลากหลายการโดยจัดโครงการ 

กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาทักษะการค ิดในท ุกกล ุ่มสาระการเรียนรู้ ท ุกระดับช ั้นน้ัน ทั้ง
ภายในและนอกห ้องเรียน ทําให้ผ ู้เรียน มีพ ัฒนาการทางทกัษะการค ิดดีขึ้น ทั้งด้านการ
เร ียนและการนําไปใช้ในช ีว ิตประจาวัน ผู้เร ียนสามารถตัดสินใจและแก้ป ัญหาได ้อย่างมี
เหตุผล มีผลงานที่เกิดจากความค ิดสร ้างสรรค ์ และสามารถนำไปต่อยอดและแข่งขัน 
ได้รับรางว ัลจำนวนมาก ซึ่งมผีลการประเมนิค ุณภาพมาตรฐานที ่๔  ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรกําหนดแผนยกระด ับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ แบบ

ส ่งเสร ิมความคิดสร้างสรรค์ แบบกระบวนการแก ้ปัญหา ที่เน้นทักษะการคิด เพ ื่อพ ัฒนา
น ักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดส ินใจแก้ปัญหาได ้อย่างมีสติสมเหตผุล ให้
หลากหลายมากยิ่งข ึ้น แ ล ะ ม ีการติดตามประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

๘๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            มาตรฐานที ่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเปน็ตามหลกัสูตร 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็
ร้อยละ

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๕ ผู้เร ียนมีความรู้ 
และท ักษะที่จาํเป็นตามหลักส ูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๘๕ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๖๑.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๖๒ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  ๘๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  ๗๘.๐๘ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๓ ดี 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๗๔.๒๘ ๑.๐๐ ๐.๗๔ ๓ ดี 

                    

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนมีโครงการส ่งเสร ิมและยกระดับผลส ัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนจ ัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน และตัวช ี้ว ัด หรือผลการเรียนรู้ เช ิญ
ว ิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  จัดติวเข้มเพ่ือการสอบ O-NET นำผ ู้เร ียนไปร่วมการ
แข่งข ันความสามารถด้านต่าง ๆ ๘ กลุ ่มสาระ 

 

๒.  ผลการพฒันา 



๘๒ 
 

๘๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

นักเรียนมีผล O-NET ในระด ับช ั้นมัธยมศ ึกษาปีที่ ๓  และมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  
พ ัฒนาขึ้นจากปี ๒๕๕๔ มีผลการประเมินมาตรฐานที ่๕  ในระดับดีมาก 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมครูทุกกลุ่มสาระฯ ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ตรงตามมาตรฐาน และตัวช ี้ว ัด โดยจัดการนิเทศการสอน และอบรมเสริม
เก่ียวกับหลักสตูร 

 
 

                           มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทาํงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/

ครู 
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน/
ครู ที่ผา่น
เกณฑ์

คิดเปน็
ร้อยละ

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๖ ผู้เร ียนมีทักษะใน 
การทำงาน รักการทำงาน สามารถ 
ทํางานร่วมก ับผู้อ ื่นได้ และมี เจต
คติที่ดีต ่ออาช ีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๗๗ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและ 
ดําเนินการจนสำเร็จ

๒๐๗๖ ๑๙๔๗ ๙๓.๘๐ ๒.๐๐ ๑.๘๘ ๔ ดีมาก 

๖.๒ ทํางานอย่างม ีความสุข มุ ่งมั่น 
พ ัฒนางาน และภ ูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 

๒๐๗๖ ๑๙๕๒ ๙๔.๐๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ทํางานร่วมก ับผ ู้อ ื่นได้ ๒๐๗๖ ๒๐๔๔ ๙๘.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔ มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เก่ียวกับอาช ีพที่ 
ตนเองสนใจ 

๒๐๗๖ ๑๙๘๖ ๙๕.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑. ว ิธีการพฒันา 



๘๓ 
 

๘๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เร ียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานและดําเนินการจน
สำเร็จโดยจัดทาํโครงการส ่งเสร ิมประชาธ ิปไตย  การเลือกตัง้คณะกรรมการนักเรียน 
จ ัดทำโครงการส ่งเสร ิมศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ก ีฬา เช ่น แข ่งขันกีฬาคณะสี ฝ ึกทักษะ
ความสามารถทางศิลปะ ฯ  การประกวดโครงงานในทุกห้องเรียน จ ัดโครงการกิจกรรม
พ ัฒนาท ักษะทางวิชาการและอาช ีพ เช ่น การแข่งข ันทักษะทางวิชาการ โครงการส ่งเสร ิม
ความเป็นเล ิศทางว ิชาการ เช ่น การเข ้าค่ายต่างๆ ผ ู้เรียนทางานอย่างมีความส ุข มุ่งม ั่น
พัฒนางาน และภ ูม ิใจในผลงานของตนเอง โดยจัดโครงการส ่งเสร ิมคุณธรรม จริยธรรม 
เช ่น การแข ่งขันสวดมนต์หมูส่รภ ัญญะ การประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน ม.๖ อาลาอาลัยนักเรียน ม.๖ ผู้เรียนทํางานร่วมก ับผ ู้อ ื่นได้ 
พ ัฒนากิจกรรมเสร ิมความรู ้อาเซียน ส ่งเสร ิมผ ู้เรียนแลกเปลี่ยนฯผ ู้เรียนมีความรู้สึกที่ด ีต่อ
อาช ีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาช ีพที่ตนเองสนใจ พ ัฒนาก ิจกรรมโดยจัดโครงการ
บุคคลแห ่งการเรียนรู้ เช ่น โครงการน ้อมนําเศรษฐกิจพอเพ ียง เป็นต้น 

 

๒. ผลการพฒันา 
จากการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทําโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ ทุกระดับช ั้น ช ่วยพัฒนาให้ผู้เร ียนร ู้จักวางแผนการทำงาน 
และดําเนินการจนสําเร ็จ ผู้เร ียนทํางานอย่างม ีความสุข มุ่งมั่นพ ัฒนางาน และภ ูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ทางานร่วมกับผู้อ ื่นได้ มคีวามรู้ส ึกท ี่ดี ต ่ออาช ีพสุจริต และหาความรู้
เกี ่ยวกับอาช ีพที่ตนเองสนใจ ส ่งผลให้ผู้เร ียนมีทักษะในการทำงาน ร ักการทํางานสามารถ
ทํางานรว่มก ับผ ู้อ ื่นได ้และม ีเจตคติท ี่ด ีต ่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ที ่๖  ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓. แนวทางการศ ึกษา 
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาหล ักสูตร เก่ียวกับอาช ีพในท้องถิ่นเพ ิ่มเต ิม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการจดัการเร ียนร ู้ทีเ่น้นทกัษะ ในการทางานอย่างเป็นระบบ มี
เจตคติต่ออาช ีพที่สุจร ิตโดยกําหนดในหล ักสูตรออกมาเป ็นภาพรวมของโรงเรียนและ
โรงเร ียนควรกําหนดแผนพ ัฒนาคร ูเพ ื่อยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ ไปจ ัดก ิจกรรมการเรียนการสอนเพ ื่อไป
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู ้

 
 
 



๘๔ 
 

๘๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
                           มาตรฐานท่ี ๗  ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย

ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจัด 
การศ ึกษา 

๕๐.๐๐ ๕ ๔๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๗ ครูปฏ ิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเก ิดประสทิธ ิผล

๑๐.๐๐ ๕ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 



๘๕ 
 

๘๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมาย 
คุณภาพผู้เร ียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ 
คุณลักษณะท่ีพ ึงประสงค์ 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒ ครูมีการว ิเคราะห์ผ ู้เรียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้เพ ื่อพ ัฒนา 
ศักยภาพของผู้เร ียน 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๐ ๔ ดีมาก 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปัญญา 

๒.๐๐ ๕ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ

แปล
ความหมาย

๗.๔ ครูใช้ส ื่อและเทคโนโลย ีที่ 
เหมาะสมผนวกกับการนําบร ิบท 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๑ ๔ ดีมาก 

๗.๕ ครูมีการว ัดและประเมินผลท่ี 
มุ่งเน้นการพ ัฒนาการเรียนรู ้ของ 
ผู้เร ียน ด้วยว ิธ ีการที่หลากหลาย 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 



๘๖ 
 

๘๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คำปรึกษา 
และแก ้ไขป ัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 
ด้านการเรียนและคุณภาพช ีว ิตด้วย 
ความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗ ครูมีการศกึษา ว ิจัยและ 
พ ัฒนาการจัดการเรียนร ู้ในว ิชาที่ 
ตนรับผ ิดชอบ และใช้ผลในการ 
ปรับการสอน 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๐ ๔ ดีมาก 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป ็น 
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตาม 
ว ิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

๑.๐๐ ๕ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ว ิธ ีการพัฒนา 
โรงเรียนได้จัดทำโครงการส ่งเสร ิมประสทิธ ิภาพครู เพ่ือให ้ครูปฏ ิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธ ิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีก ิจกรรมทีส่่งเสริม เช ่น 
จัดอบรม / ประชุม / สัมมนาครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับหล ักสูตรการศ ึกษาขั้น
พ ื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การประเมินผล 
พ ัฒนาบ ุคลากรในกลุ่มสาระต่าง ๆ  การส่งแผนการจัดการเร ียนรู ้ตรวจสอบจากหัวหน้า
กลุ่มสาระและจากกลุ่มบริหารว ิชาการ ครูมีการว ิเคราะห์ผ ู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้
ข ้อมูลวางแผนพัฒนาผ ู้เรียนทั้งด ้านการเรียนและพฤติกรรม ให้คําแนะนําแก่นักเรียนด้วย
ความเสมอภาค จัดอบรมใหค้รูเร่ืองการผลติส ื่อการเรียน เพ่ือผล ิตสื่อตลอดจนการจัดซื้อ
จัดหาที่เหมาะสมใช้ในการเรยีนการสอน ส่งเสริมให้ครสู่งส ื่อที่ผล ิตขึ้นเข ้ารับการประกวด



๘๗ 
 

๘๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูแต่ละกลุม่สาระใชภ้ ูมิปัญญาท ้องถ่ินบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ ครูศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนและใช้การว ิจ ัยเพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนการสอน 

 

๒. ผลการพฒันา 
ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เร ียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ

และค ุณล ักษณะที่พ ึงประสงค ์ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครมูีการว ิเคราะห์ผ ู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข ้อมูลในการวางแผนเพื ่อพ ัฒนาศักยภาพผู้เร ียน ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต ่างระหว ่างบุคคลและสติปัญญาคิดเป็นรอ้ยละ ครูใชส้ ื่อ
และเทคโนโลย ีที่เหมาะสม ใช ้ภ ูมิปัญญาท ้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ครูใช้การ
ว ัดผลและประเมินผลด้วยว ิธ ีการที่หลากหลายมุ่งเน้นการพ ัฒนาการเรียนรู้ของผู้เร ียนครู
ให้คําแนะนา คำปรึกษาและแก้ปัญหาผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพช ีว ิตด้วยความ
เสมอภาคครูใช้การว ิจัยเพ่ือพ ัฒนาการจัดการเรียนร ู้ในว ิชาที่ตนรับผ ิดชอบและปรับว ิธ ี
สอนของตน ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ีของสถานศึกษาครู
จัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต ็มเวลาเตม็ความสามารถ ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรส ่งเสร ิมให้ครูนํางานว ิจัยมาเป็นสวนหน ึ่งในการพัฒนาและ

แก้ป ัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพ ิ่มขึ้นอีก ควรเพ่ิมห ้องเรียนสื ่อ IT ให ้มากข้ึนเพราะ
ครูม ีการผลิตส ื่อ IT มากจำนวนห้องเรียนม ีไม ่เพียงพอควรจ ัดให้ครบทุกห ้องเรียน 

 
                   
 
 
 
 
 
                            มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                               และเกิดประสิทธิผล  



๘๘ 
 

๘๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏ ิบ ัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธ ิผล 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิส ัยทัศน์ ภาวะ 
ผู้นำ และความค ิดริเริ่มที่เน้นการ 
พ ัฒนาผ ู้เรียน 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข ้อมูลการ 
ประเม ินหร ือผลการวิจ ัยเป็นฐาน 
คิดท ั้งด้านว ิชาการ และการจ ัดการ 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารการ 
จัดการศึกษาให้บรรลุเป ้าหมาย 
ตามท ี่กำหนดไว้ในแผนปฏ ิบัต ิการ 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพ ัฒนา 
ศักยภาพบ ุคลากรให ้พร้อมก ับการ 
กระจายอำนาจ 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ช ุมชนพ ึงพอใจผลการบริหารการ 
จัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา 
คําปรึกษาทางว ิชาการและเอาใจใส ่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
 
 
 



๘๙ 
 

๘๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
ผู้บริหารมีความสามารถในการว ิเคราะห์ ส ังเคราะห ์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ม ี

ความเป็นผู้นำทั้งทางว ิชาการและการจัดการ โดยได้นําเอาระบบการบร ิหารแบบมีส ่วน
ร่วมมาใช้ในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาได ้อย ่างม ีประส ิทธิภาพ เป ิดโอกาสให ้คร ู น ักเร ียน 
ผ ู้ปกครอง  ชมชนและหน่วยงาน เข ้ามาม ีส ่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ติดตาม 
ตรวจสอบ การดําเนินงานต่างๆ ของสถานศ ึกษา ส ่งเสริมให้มีการทำว ิจัยเพ่ือพ ัฒนา
การศึกษา เพ ื่อนําข้อมูลมาใช ้ปรับปร ุงและพ ัฒนางานอย่างเป ็นระบบ ม ีความสามารถใน
การบริหารงานให้บรรลุเป ้าหมาย ตามแผนปฏ ิบัติงาน 

 

 
 

๒.  ผลการพฒันา 
ผลจากการปฏิบ ัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บร ิหารอย่างมีค ุณภาพก ่อให้เก ิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลต ่อสถานศ ึกษาทุกด้านทั้งในส่วนของน ักเร ียนท ี่ม ีผลสัมฤทธ ิ์
ทางการเร ียนได ้ตามมาตรฐานของหล ักสูตรผ ่านเกณฑ ์มาตรฐานระด ับชาติ คร ูสอนม ี
ค ุณภาพตามมาตรฐานว ิชาชีพ และผ ู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจ ต ่อการ
บริหารการจดัการศ ึกษามากกว่าร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดี
เย่ียม 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนต้องยกระดับค ุณภาพของสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

จำเป็นต้องมีการพ ัฒนาการบริหารจัดในท ุกส่วนให้เป็นระบบ มีความคลอ่งตัว และม ี
ประสิทธ ิภาพมากข ึ้น ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการระบบค ุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

๙๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
                            มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
                                              ตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธผิล  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ช ุมชน 
ปฏ ิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธ ิผล 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้ 
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ 
กําหนด 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา 
กําก ับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน 
การดําเนินงานของสถานศึกษาให้ 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข ้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศ ึกษาและผูป้กครอง ช ุมชน ปฏ ิบัติงานตามบทบาทหน้าท ี่

อย่างมีประสิทธ ิภาพและเก ิดประสิทธ ิผลได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมให้
ความเห็นชอบแผนปฏ ิบัติการประจาปีของโรงเรียนในการพ ัฒนาหล ักสตูรของโรงเรียน 



๙๑ 
 

๙๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

สน ับสนุนการระดมทรัพยากรเพ ื่อการศ ึกษา  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศแนว
ปฏ ิบัตใินการดาเนินงานด้านต่าง ๆ  การรักษาการเงินและการใช ้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการจัดประช ุมคณะกรรมการสถานศ ึกษาและผู้ปกครอง ช ุมชนอย่างน้อยปี

ละ ๓ ครั้งแล้วได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พ ัฒนากรรมการปฏิบ ัติงานของสถานศึกษา ทําให้สถานศึกษามีการพ ัฒนาปรับปร ุง
ค ุณภาพได้เต ็มศักยภาพ ม ีผลการประเมินมาตรฐานที ่๙ ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษามีการค ัดเล ือก คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ปกครอง ช ุมชนแทน

ช ุดเก่าที่ครบวาระโดยทําการค ัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณว ุฒิ ผู้แทนผู ้ปกครอง ทำให้การเสนอ
ความค ิดเห็นต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบหลากหลาย การดาเนินงานข ับเคลื่อนให้เกิด
ประโยชนส์ ูงส ุด ทำให้น ักเรียน ผู้ปกครอง และช ุมชนม ีความพ ึงพอใจต่อการพ ัฒนา
ค ุณภาพสถานศ ึกษาในระดับด ีข้ึนไปมากกวา่ ร ้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

๙๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรยีนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน  

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศ ึกษามีการ 
จัดหล ักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และก ิจกรรมพ ัฒนาคุณภาพผูเ้ร ียน 
อย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หล ักสูตรสถานศ ึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับทองถ่ิน 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายว ิชาเพ ิ่มเติมที่ 
หลากหลายให้ผ ู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพ ัฒนาผ ู้เรียนที่ 
ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เร ียน 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๙๓ 
 

๙๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑๐.๔ สน ับสนุนให้ครูจัด 
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ 
ลงมือปฏ ิบัติจร ิงจนสรุปความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กําก ับ ต ิดตาม 
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช ่วยเหล ือ 
ผู้เร ียนที่มีประสิทธิภาพและ 
ครอบคล ุมถ ึงผู้เร ียนท ุกคน 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังม ีการพ ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท ี่นำเป้าหมาย สอดคล ้อง

และครอบคลุมหลกัสตูรแกนกลางการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน โดยม ีการออกแบบโครงสร้าง
หลักส ูตรให้มีรายว ิชาเพิ่มเต ิมม ีเน้ือหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผ ู้เรียนเรียน 
เพ่ือพ ัฒนาผูเ้ร ียนตามจุดเน้นของสถานศึกษา ตลอดจนนำหลักส ูตรสาระการเร ียนร ู้
ท ้องถิ่นมาจ ัดการเร ียนรู ้เก่ียวก ับท ้องถ่ินในด ้านต ่าง ๆ  หล ักสูตรสถานศ ึกษาสาระ
ท ้องถิ่นด ้านส ังคม วัฒนธรรม สาระท ้องถ่ินดา้นศิลปว ัฒนธรรมเก่ียวกับท ัศนศิลป ์
ท้องถ่ิน นาฏศิลป์ท้องถิ่น ตลอดจนอาหารท ้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผ ู้เรียนครบถว้นตาม
โครงสร ้างหล ักสูตร กิจกรรมช ุมนุมว ิชาการท ี่หลากหลายตามถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของผู ้เรียน ม ีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสร ิมความร ักชาติ ศาสน์ กษ ัตริย์ รัก
ความเป็นไทย และอยู ่อย่างพอเพ ียง และจัดให้ผ ู้เรียนท ุกคนร่วมก ิจกรรมบําเพ ็ญ
ประโยชน์ต่อท ้องถ่ิน ช ุมชนและสังคม จ ัดโครงการเสริมสร ้างประสิทธ ิภาพโดยจัดการ
อบรมทบทวนการใช ้หลักสูตร โครงการอบรมออกแบบและจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ว ัดและประเมินผล การเรียนเพ ื่อให ้ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนร ู้
และตัวช ี้ว ัดตามกลุม่สาระการเรียนรู้ จัดอบรมครใูนการพัฒนาสื่อ นว ัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน  โครงการเสร ิมสร ้างประส ิทธิภาพครู โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื่อ
พัฒนาครู ให ้สามารถสอนอย ่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและตัวช ี้ว ัด จัดระบบด ูแล
ช ่วยเหล ือนักเรียนท ุกคนดว้ยความเสมอภาค นําข ้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบ ุคคล
มาวางแผนปร ับปรุง ส่งเสร ิมและพ ัฒนาผ ู้เรียนตามความแตกต ่างระหว ่างบุคคล 

 



๙๔ 
 

๙๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการพ ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องก ับท ้องถิ่นจัด

รายว ิชาเพ ิ่มเติมที่หลากหลายให้เรียนเล ือกเร ียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผ ู้เรียนที่ส่งเสร ิมและตอบสนองความต้องการ สน ับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผ ู้เรียนได้ลงม ือปฏ ิบัติจร ิง นิเทศภายในติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน จัดระบบดูแลช ่วยเหล ือผู้เร ียนที่มีประสิทธ ิภาพทุกคน
ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถ ึง และต่อเน่ือง ส่งผลให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในดา้น
ความรู้ มีทักษะการดําเนินช ีว ิตที่ดี ตลอดจนเป ็นผ ู้มีค ุณธรรม จริยธรรม ตามค ุณลักษณะ
อ ันพ ึงประสงค์ สาระการเรียนร ู้ท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ในช ีว ิตได้ นำไปพัฒนาท้องถิ่น 
ช ุมชนของตนเอง ผู ้เรียนสามารถพ ัฒนาตนเองได้ตามความถนัดและความสนใจ เป็น
บ ุคคลแห ่งการเร ียนรู ้สามารถนำไปประยุกต ์ใช ้ในการดำเนินช ีว ิตได้ ม ีผลงานเป็นที่
ประจ ักษ์อาทิ งานประดิษฐ์ด้านฝีมือ งานสร้างสรรค์ประโยชน์เพ่ือส ังคมของผู ้เรียนมีจิต
สาธารณะเพ ื่อสังคม อาทกิารพ ัฒนาทาํความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรมยุวกาชาด
ช ่วยเหล ือคนชรา และอาสาสมัครอ่ืน ๆ  ผู้เร ียนมีภูมิคุ้มกัน สามารถเรียนรู ้พัฒนาตนเอง
ได้ และอยู่ร่วมก ับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ผลการประเม ินค ุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ในระดับ
ดีเย่ียม 

 
 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรกําหนดแผนการพ ัฒนา สน ับสนุนครูเพ่ือยกระดับความสามารถใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ให้ผู้เร ียนสามารถสรุปความรู ้ไดด้ว้ยตนเอง การ
สอนแบบโครงงาน การสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด ตลอดจนการทำว ิจัยในช ั้นเรียน 
เพ ื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างเป ็นระบบ กำหนดว ิชาเพศศึกษารอบด ้านว ิชาทักษะช ีว ิต เป็นสาระ
เพ ิ่มเติมไว ้ในโครงสร้างหล ักสูตรสถานศึกษา เพื ่อพ ัฒนาผ ู้เรียนให ้มีค ุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน มี
ทักษะในการดํารงช ีพ และดำเนินช ีว ิตให้อยู่ในส ังคมได ้อย ่างมีความสุข 

 
                            
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

๙๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม

ให้  ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย



๙๖ 
 

๙๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศ ึกษามีการ 
จัดสภาพแวดล ้อมและการบร ิการที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เร ียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห ้องปฏ ิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
ปลอดภ ัย มีส ิ่งอานวยความสะดวก 
พอเพ ียง อยู ่ในสภาพใช้การได ้ดี 
สภาพแวดล ้อมร่มรื่น และมีแหล ่ง 
เรียนรู้สาหรับผู้เร ียน

๔.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ่
ส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความ 
ปลอดภ ัยของผู้เร ียน

๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บร ิการสื่อ 
และเทคโนโลย ีสารสนเทศที่เอ ื้อให้ 
ผู้เร ียนเร ียนร ู้ด้วยตนเองและหรือ 
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

           ๑.  ว ิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีสภาพแวดล ้อมที่เอ ื้อต่อการเรียน โดยจัดสร้างหร ือหาสถานที่

ได้เพ ียงพอกับผู้เรียนให้การดูแลซ ่อมแซมใหส้ะอาดและพร ้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา มีการตรวจซ่อมบํารุงให้ม ีความสะอาด แข็งแรงและปลอดภัยอย่าง
ต ่อเน่ืองจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้รื่น เพ ื่อให้ผ ู้เรียนได ้พ ักผ่อนยามว ่าง
และคลายเครียดจากการเร ียน สนับสนุนใหผ้ ู้เร ียนมีส ุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
ปลอดภ ัยจากโรคติดต ่อ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลในการกำจ ัดยุง
และทาการล้างคูนํ้าให้สะอาดอย ่างต ่อเน่ืองสาหรับภายในห้องเรียน ได้จ ัดให้ทุก
ห ้องเรียนเป ็นสถานทีแ่ห่งการเรียนร ู้ที่มสี ื่ออ ุปกรณ ์ท ี่ทันสมัยครบครันใหเ้อ ื้อต ่อ
การเรียนรู้ เพ่ือให ้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 

 

 
 

๒.  ผลการพฒันา 



๙๗ 
 

๙๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

จากการดาเนินงานที่จัดสถานที ่ ให้มสีภาพแวดล ้อมที่เหมาะสมและ
เอ ื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนม ีประสิทธิภาพ ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย ่างมีประสิทธ ิภาพทําให้ผู้เร ียนเกิดการ
เรียนรู้ ส ่งผลให้ผู้เร ียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ผู้เร ียนเรียนอย่างม
ความสุขเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถสร้างองค์ความรู ้ไดด้ว้ยตนเองเป็นไปตาม
เป ้าหมายของมาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนได้วางแผนในการพ ัฒนาห้องเรียนให้เป็นห ้องเรียนคุณภาพที่มี

สื่ออ ุปกรณ์ท ี่ทันสมัยครบทุกห้องเรียน จ ัดห้องสมุดให้ทันสมัยมีสื่อเทคโนโลย ีไว ้
บริการให้มากกว่าเดิม จัดสถานท่ีสาหรับใหผ้ ู้เรียนได้ผ่อนคลายในยามว่างซึ่งจะ
เป็นส ่วนหน ึ่งที่พ ัฒนาผ ู้เรียนให ้มีค ุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

๙๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
                           มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่     กําหนดในกฎกระทรวง  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศ ึกษามีการ 
ประก ันค ุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศ ึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาทีมุ่ ่งพ ัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช ้สารสนเทศในการบริหาร 
จัดการเพ่ือพ ัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ 
ประเม ินค ุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕ นําผลการประเมินค ุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
วางแผนพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา 
อย่างต ่อเน่ือง 

๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 



๙๙ 
 

๙๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป ีเป็น 
รายงานการประเมินค ุณภาพ 
ภายใน 

๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเร ียนได ้ดำเน ินการประก ันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา โดยจ ัดทำ

ข ้อกำหนดเก่ียวก ับค ุณล ักษณะอ ันพึงประสงค ์ จ ัดทำมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเร ียน
ไว้อย ่างช ัดเจน โรงเร ียนร ่วมก ันกำหนดเอกลักษณ ์ และอ ัตล ักษณ์ของโรงเรียน โดยมุ่ง
ส่งเสร ิมการจัดการศ ึกษาสู่มาตรฐานสากล เน้นการพัฒนาผู้เร ียนตามศ ักยภาพของตน ให้
เป ็นไปตามบริบทของชุมชนและท ้องถิ่น รวมถ ึงการจัดทาแผนพ ัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เช ่น แผนงาน โครงการ เป็นไปในท ิศทางเด ียวกัน อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดทํา
สารสนเทศเพ ื่อเผยแพร่ผลการดําเนินของโรงเรียนให้ทราบ พร้อมทั้งมีการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน ้าของการปฏิบ ัติงานในแต่ละกลุ่มงาน การจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการของแต ่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทําผลการ
ประเมินตดิตามโครงการ/งานกิจกรรม เพ ื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง แก้ไขทุกปี และ
โรงเรียนได้จัดทํารายงานประจาป ีของแต่ละป ีการศึกษา เสนอต่อผู้บ ังคบับัญชา 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรายงานผลท้ังในรูปแบบเช ิงปริมาณและเช ิงคุณภาพ 

 

 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชห้ลักการม ีสว่นร่วม

ของชมุชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง เพ ื่อเป ็นแนวทางในการพ ัฒนาระบบประกันค ุณภาพ
ภายในของสถานศ ึกษาตามกฎกระทรวงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ โครงการ/
กิจกรรมหลากหลายร ูปแบบ ประสบผลสำเร็จเป ็นอย่างดี ผ ู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้
ตามศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน มีการใช ้แหล่งเร ียนรู้ และภ ูมิปัญญาท ้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา และใน
การจัดทําระบบข ้อม ูลสารสนเทศในการบร ิหารจ ัดการน้ัน เก ิดจากความร ่วมม ือของ
บ ุคลากรท ุกฝ่ายที่เก่ียวข ้องส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที ่๑๒ อยู่ในระด ับดี
เย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 



๑๐๐ 
 

๑๐๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

โรงเรียนควรใช ้หล ักการมีส่วนร่วมของชุมชนท ้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข ้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการประกันคุณภาพภายในสถานศ ึกษาใหม้ากกว ่าน้ี เพ ื่อเป็น
แนวทางในการพ ัฒนาประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

                               
 
 
 
 
 
 
 
                              ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้
                              มาตรฐานที ่๑๓   สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนนุใหส้ถานศึกษา

เป็น    สังคมแห่งการเรียนรู้  
 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน 
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

ด้านที ่๓ มาตรฐานด้านการ 
สร้างสังคมแห ่งการเรียนรู ้

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศ ึกษามีการ 
สร ้าง ส ่งเสร ิม สน ับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๐๑ 
 

๑๐๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพ ัฒนาแหล ่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ 
ประโยชน์จากแหล่งเร ียนร ู้ทั้ง 
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ 
พ ัฒนา การเรียนร ู้ของผู้เร ียน 
บุคลากรของสถานศึกษา และผู้ที่ 
เก่ียวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว ช ุมชน และองค์กรที่ 
เก่ียวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
โรงเรียนส่งเสริมปล ูกฝังค่านิยมรักการอ ่านและแหล่งศ ึกษาค้นคว้าแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองสร ้างแนวทางให้ม ีความคดิจินตนาการพ ัฒนาสู ่ความเป็นสากล เป็น
แหล ่งเสร ิมประสบการณ์ตรงฝึกให้มคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิด
สร ้างสรรค์ ตัดส ินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยสถานศึกษาสร้างส ่งเสร ิม
สนับสน ุนให้สถานศ ึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากแหล่งเร ียนร ู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพ ัฒนาการเรียนร ู้ของผู ้เรียนและผู้ที่เก ี่ยวข ้องมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว ่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ช ุมชน และองค์กรที่เก ี่ยวข้อง การบริหารจัดการทร ัพยากรหร ือแหล่งเร ียนร ู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยมีการจัดทําทะเบียน เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการได้
ครอบคลมุครบถ้วนและเก ิดประโยชน์ส ูงสดุ โดยมีการจัดแหล่งเร ียนร ู้ภายในโรงเรียน 
แหล ่งเรียนร ู้ภายนอกโรงเรียน โดยพัฒนาของเดิมหรือสร ้างใหม่และจัดเก็บเป็นระบบ 

 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการที่โรงเรียนมีการสร้าง ส ่งเสร ิม สนับสนุนให้สถานศ ึกษาเป็นส ังคมแห่ง

การเรียนรู้ ส ่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สถานศึกษาม ีแหล่งเร ียนร ู้เพ ียงพอสาหรับการเรียนรู้และใช ้สาหรับศึกษาค ้นคว้า
ตลอดเวลา ตามความต ้องการและความสนใจ โรงเรียนได ้พัฒนาแหล่งเร ียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เร ียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ ัดกิจกรรม



๑๐๒ 
 

๑๐๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ส ่งเสร ิมให้ผู้เร ียนได้ศ ึกษาเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาทําให้ผ ู้เร ียนได้รับ
ประสบการณ ์ตรง นำไปปรับใช ้ในช ีว ิตประจําวันได้อย่างดีย่ิง ผู้เร ียนมคีวามพึงพอใจ 
สามารถพ ัฒนาตนเองได้อย ่างมีค ุณภาพ นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว ่างสถานศ ึกษากับครอบครัว ช ุมชน และองค ์กรท ี่เก่ียวข้อง การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นการประสานส ัมพ ันธ ์ที่ดี ทั้งในระด ับประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้
ผ ู้เรียนได้รับการพ ัฒนาทั้งสติป ัญญา อารมณ์ ส ังคม เกิดความสาม ัคค ี  เป็นมิตร
ที่ดีต ่อกันนาสู่ส ังคมอาเซียน และมาตรฐานสากล ได ้อย่างสร ้างสรรค์ ส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที ่๑๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
มีการจัดต้ังทีมครู ผ ู้เรียน เพ ื่อดําเนินการและสง่เสริมให้ม ีการว ิจัย พ ัฒนา ให้

เกิดผลที่คุม้ค ่า ย่ังยืนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ที่เกิดประโยชน์กับผู้เร ียนเป็นสำคัญ ส่งเสร ิม ใหม้ี
การประชาสัมพันธ์ให้รู้จ ักและใช้แหล ่งเรียนรูอ้ย่างคุ ้มค ่าส่งผลให้ผ ู้เรียนไดรั้บการพัฒนา
ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ ส ังคม และประสานความร่วมม ือ กับทุกองค ์กรให้เข้ามาม ีสว่น
ร่วมในการพ ัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นาส ู่สังคมอาเซียน และมาตรฐานสากลได้
อย่างสร ้างสรรค์ รวมถ ึงการให ้ผ ู้เรียนแสดงความคิดเห็นในการพ ัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปใน
ทิศทางที่ต้องการอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

                              ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
                              มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลเุปา้หมายตามวิสัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ที่กําหนดขึ้น  
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย



๑๐๓ 
 

๑๐๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ด้านที ่๔ มาตรฐานด้านอ ัต 
ลักษณ์ของสถานศ ึกษา 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๔ การพ ัฒนา 
สถานศึกษาใหบ้รรล ุเป้าหมายตาม 
ว ิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที ่
ส่งเสริมให้ผ ู้เรียนบรรลุเป ้าหมาย 
ว ิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริม 
ผู้เร ียนบรรล ุตามเป้าหมาย 
ว ิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.  ว ิธีการพฒันา 
วางแผนจัดทําโครงการการขับเคลื่อนอ ัตลกัษณ์ของสถานศึกษา ดําเนินการ

ปฐมนิเทศน ักเรียนและผู้ปกครองน ักเรียนให ้ทราบอ ัตลักษณ ์ของสถานศ ึกษาและขอ
ความร่วมม ือให้ผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนใหเ้ป็นไปตามค ุณล ักษณะทีส่ถานศ ึกษากําหนด 
ทําการประเมินผลการดาเนนิงานการข ับเคลื่อนอ ัตลักษณ์ที่เก ิดก ับนักเรียนเมื ่อสิ้นปี
การศึกษาและทำการสรุป ประเม ินความพ ึงพอใจในการขับเคลื่อนอ ัตลักษณ์ “กัลยาณี
สตรีวัดระฆัง” รายงานผลการประเมินอ ัตลักษณ์และความพ ึงพอใจให ้คร ู นักเรียน 
ผ ู้ปกครอง ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

 

 
 
 
 

๒.  ผลการพฒันา 
จากการที่โรงเรียนได้จัดการศ ึกษาตามแผนที่วางไว้ และได ้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรที่เก ี่ยวข ้องในการปฏ ิบัติกิจกรรมอย ่างต ่อเน่ือง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับการยกย่อง ว ่าเป็นแบบอย ่างที่ดีใน
การการข ับเคลื่อนอ ัตลักษณ ์  โดยได้รับโล ่รางว ัล ใบประกาศเก ียรต ิคุณ การเชิดช ูเกียรติ
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ม ีผลการแข ่งข ันได้รับรางว ัลระด ับนานาชาติ ระด ับประเทศ ระดับ



๑๐๔ 
 

๑๐๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ภาค ระดับเขตพ ื้นที่ และระด ับจังหว ัดด้านคุณธรรม จริยธรรม น ักเรียนมีพฤต ิกรรมและ
ค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของสังคม เป ็นล ูกที่ดีของพอแม ่ เป็นน ักเรยีนที ่
ดีของโรงเรียน

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
พ ัฒนาร ูปแบบการดําเนินการด้านการติดตาม น ิเทศกําก ับ ติดตามโครงการ

และกจิกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที ่ได ้กําหนดไว้ การส่งเสร ิมให้บุคลากร มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านเทคโนโลยี และร่วมรับผ ิดชอบ กิจกรรมทางวิชาการให้มาก
ข ึ้น 
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                              ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
                              มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษา  เพือ่พัฒนาและสง่เสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนน
เต็ม 

ระดับคณุภาพ
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคณุภาพ 

แปล
ความหมาย

ด้านที ่๕ มาตรฐานด้าน 
มาตรการส่งเสริม 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรม 
ตามนโยบาย จุดเน้น แนว ทางการ
ปฏ ิรูปการศึกษาเพ ื่อ พ ัฒนา และ
ส่งเสร ิมสถานศึกษา ให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพ ิเศษ 
เพ ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 

๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุ 
เป้าหมาย และพ ัฒนาดีขึ้นกว ่าที่ 
ผ่านมา 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

๑.ว ิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ศึกษาว ิเคราะห์ข ้อมูลจากสารสนเทศของกลุ่มบร ิหารว ิชาการจึงได้จัด

โครงการห้องเรียนพิเศษ(gifted)และ ห้องเรียน EIS ขึ้นมา เพ ื่อให้ผู้เร ียนตระหนักและรัก
การเรียนและเป็นเลิศทางวิชาการ ดังน้ัน โครงการส ่งเสร ิมความเป็นเล ิศทางว ิชาการจ ึง
เป็นโครงการที่ทํามาอย่างต ่อเน่ือง โดยจัดกิจกรรมด้านว ิชาการส่งเสร ิม เช ่น โครงการ
ยกระดับ ผลสมัฤทธ์ิ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมค่ายว ิชาการและทัศนศึกษา จัดสร้างแหล ่ง
เรียนรู้ใหผ้ ู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า รวมถ ึงการไปศ ึกษาแหล่งเร ียนรู้นอกสถานศึกษาส่งเสริม
ให้ผู้เร ียนมีความเป็นเลิศด้านว ิชาช ีพให ้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและจําลอง 
ให้ผู้เร ียนได้ฝึกปฏิบ ัติด้วยตนเอง เกิดการเรียนร ู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพ 
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๒.  ผลการพฒันา 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดบัคุณภาพสงูข้ึน จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นผลการดาเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และพัฒนาดีข้ึนกวา่ที่ 
ผ่านมาการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ่๑๕ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้เร ียนมีความเป็นเล ิศสู่สากลให้มากขึ้น จ ัด

การศึกษาโดยเปิดห้องเรียน EIS ห้องเรียน MEP และห้องเรียน Gifted เพ ื่อให้ผู้เร ียนม ี
ความรู้ความสามารถ และสามารถเข ้าร่วมแข ่งขันกับนานาชาติได ้อย่างมีประส ิทธิภาพ 



๑๐๗ 

 

๑๐๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

                  ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี   
และมีสุนทรียภาพ 

๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ ๔.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๕ ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์    ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 

๕ ๓.๘๕ ๓ ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๗๗ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล 

๑๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
 



๑๐๘ 

 

๑๐๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 

๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๗.๒๕ ๕ ดีเย่ียม

สร ุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนทีไ่ด้ ๙๗.๒๕  

ระดับค ุณภาพ ระด ับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔  ระดับ ๕
(ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเย่ียม)

 



๑๐๙ 

 

๑๐๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ๓. ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
                               ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที ่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๙ ๐ ๔๕ ๖ ๑๔ ๒๓ ๕๕ ๖๙ ๙๗ ๒๒๑ ๗๑.๕๒
คณิตศาสตร ์ ๓๐๙ ๓ ๑๖ ๓๖ ๔๐ ๔๗ ๖๔ ๓๐ ๗๓ ๑๖๗ ๕๔.๐๕
วิทยาศาสตร ์ ๓๐๙ ๒๘ ๑๑๘ ๕๖ ๓๖ ๒๕ ๒๔ ๙ ๑๓ ๔๖ ๑๔.๘๙
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๐๙ ๘ ๓๙ ๑๓ ๑๕ ๓๓ ๕๗ ๕๘ ๘๖ ๒๐๑ ๖๕.๐๕

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๐๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓๐๗ ๓๐๘ ๙๙.๖๘

ศิลปะ ๓๐๙ ๑๔ ๕๒ ๑๔ ๓๔ ๓๖ ๓๖ ๖๔ ๕๙ ๑๕๙ ๕๑.๔๖
การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

๓๐๙ ๓ ๘ ๑๑ ๔๐ ๑๙ ๔๘ ๔๓ ๑๓๗ ๒๒๘ ๗๓.๗๙

ภาษาต่างประเทศ ๓๐๙ ๑ ๓๑ ๓๙ ๕๗ ๕๒ ๔๐ ๒๕ ๖๔ ๑๒๙ ๔๑.๗๕
 



๑๑๐ 

 

๑๑๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน

เข้า
สอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที ่ ๑ 
จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓๑ ๕ ๑๓ ๑๖ ๓๓ ๔๔ ๙๒ ๖๑ ๖๗ ๒๒๐ ๖๖.๔๗
คณิตศาสตร ์ ๓๓๑ ๑๕ ๔๒ ๒๔ ๒๗ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๑๑๕ ๑๘๙ ๕๗.๑๐
วิทยาศาสตร ์ ๓๓๑ ๑๗ ๕๖ ๔๕ ๔๑ ๔๘ ๖๑ ๔๕ ๑๘ ๑๒๔ ๓๗.๔๖
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๓๑ ๑๑ ๓๑ ๑๘ ๒๐ ๗๑ ๖๑ ๕๒ ๖๗ ๑๘๐ ๕๔.๓๘

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๓๑ ๑๔ ๒๑ ๒๘ ๑๗ ๑๖ ๔๑ ๘๘ ๑๐๖ ๒๓๕ ๗๑.๐๐

ศิลปะ ๓๓๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑๗ ๓๒ ๗๕ ๑๙๘ ๓๐๕ ๙๒.๑๕
การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

๓๓๑ ๐ ๓ ๑๑ ๒๗ ๓๕ ๔๐ ๗๖ ๑๓๙ ๒๕๕ ๗๗.๐๔



๑๑๑ 

 

๑๑๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ภาษาต่างประเทศ ๓๓๑ ๕ ๘๖ ๓๘ ๓๙ ๕๐ ๓๙ ๒๖ ๔๘ ๑๑๓ ๓๔.๑๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน

เข้า
สอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ภาคเรียนที ่ ๑ 
จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๗ ๕ ๓๔ ๒๘ ๒๖ ๓๙ ๕๔ ๘๙ ๑๒๒ ๒๖๕ ๖๖.๗๕
คณิตศาสตร ์ ๓๙๗ ๑๓ ๑๐๖ ๗๒ ๖๖ ๔๔ ๓๑ ๒๐ ๔๕ ๙๖ ๒๔.๑๘
วิทยาศาสตร ์ ๓๙๗ ๐ ๓๙ ๙ ๑๙ ๒๑ ๓๕ ๗๔ ๒๐๐ ๓๐๙ ๗๗.๘๓
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๙๗ ๘ ๑๐๒ ๖๓ ๖๕ ๖๕ ๔๕ ๓๑ ๑๘ ๙๔ ๒๓.๖๘



๑๑๒ 

 

๑๑๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๙๗ ๗ ๘ ๑๗ ๑๘ ๔๖ ๔๘ ๘๙ ๑๖๔ ๓๐๑ ๗๕.๘๒

ศิลปะ ๓๙๗ ๑ ๔๗ ๓๑ ๕๒ ๕๘ ๘๔ ๖๐ ๖๔ ๒๐๘ ๕๒.๓๙
การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

๓๙๗ ๐ ๓๘ ๓๒ ๓๖ ๒๗ ๓๗ ๗๐ ๑๕๗ ๒๖๔ ๖๖.๕๐

ภาษาต่างประเทศ ๓๙๗ ๘ ๗๐ ๕๑ ๖๖ ๗๗ ๖๐ ๒๗ ๓๘ ๑๒๕ ๓๑.๔๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ภาคเรียนที ่ ๑ จํานวน
นักเรียน
ที่ได ้
ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๕๓ ๑ ๘ ๗ ๓๗ ๗๒ ๘๘ ๘๒ ๕๘ ๒๒๘ ๖๔.๕๙



๑๑๓ 

 

๑๑๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

คณิตศาสตร ์ ๓๕๓ ๗ ๒๑ ๔๐ ๖๑ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๖๔ ๑๔๔ ๔๐.๗๙
วิทยาศาสตร ์ ๓๕๓ ๖ ๓๔ ๓๓ ๕๔ ๘๑ ๗๗ ๓๗ ๓๑ ๑๔๕ ๔๑.๐๘
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๕๓ ๑ ๒ ๑๓ ๓๓ ๘๔ ๑๒๕ ๗๔ ๒๑ ๒๒๐ ๖๒.๓๒

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๕๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๑ ๔๐ ๑๙ ๒๗๑ ๓๓๐ ๙๓.๔๘

ศิลปะ ๓๕๓ ๑ ๐ ๑ ๓๑ ๓๘ ๑๑๒ ๑๐๔ ๖๖ ๒๘๒ ๗๙.๘๙
การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

๓๕๓ ๐ ๕ ๔ ๒๖ ๓๒ ๖๕ ๖๐ ๑๖๑ ๒๘๖ ๘๑.๐๒

ภาษาต่างประเทศ ๓๕๓ ๗ ๔๓ ๓๐ ๖๓ ๙๒ ๗๑ ๓๓ ๑๔ ๑๑๘ ๓๓.๔๓
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๔ 

 

๑๑๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ ภาคเรียนที ่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๔๔ ๑ ๔๑ ๓๒ ๖๖ ๗๘ ๕๘ ๓๒ ๓๖ ๑๒๖ ๓๖.๖๓
คณิตศาสตร ์ ๓๔๔ ๑ ๒๘ ๑๘ ๑๙ ๓๐ ๕๒ ๕๔ ๑๔๒ ๒๔๘ ๗๒.๐๙
วิทยาศาสตร ์ ๑๑๓ ๐ ๑๒ ๔ ๖ ๔๕ ๓๒ ๑๖ ๒๘ ๗๖ ๖๗.๒๖
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๔๔ ๑๕ ๕๒ ๒๙ ๗๒ ๖๙ ๕๘ ๒๖ ๒๓ ๑๐๗ ๓๑.๑๐

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๔๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๓๓ ๒๘๙ ๓๔๓ ๙๙.๗๑

ศิลปะ ๓๔๔ ๑ ๓ ๓ ๙ ๑๙ ๖๕ ๘๓ ๑๖๑ ๓๐๙ ๘๙.๘๓
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๔๔ ๑๓ ๑๙ ๒๙ ๔๓ ๓๘ ๔๑ ๓๒ ๑๒๙ ๒๐๒ ๕๘.๗๒

ภาษาต่างประเทศ ๓๔๔ ๑ ๙ ๓๖ ๑๑๕ ๙๔ ๕๒ ๑๘ ๑๙ ๘๙ ๒๕.๘๗
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๕ 

 

๑๑๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ภาคเรียนที ่ ๑ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๔๒ ๐ ๑ ๓ ๑๐ ๔๓ ๑๐๕ ๑๑๗ ๖๓ ๒๘๕ ๘๓.๓๓
คณิตศาสตร ์ ๓๔๒ ๐ ๓๘ ๓๒ ๕๔ ๕๕ ๓๘ ๓๐ ๙๕ ๑๖๓ ๔๗.๖๖
วิทยาศาสตร ์ ๓๔๒ ๐ ๐ ๑ ๔ ๓๐ ๘๒ ๑๐๒ ๑๒๓ ๓๐๗ ๘๙.๗๗
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๔๒ ๐ ๖ ๙ ๒๐ ๖๔ ๘๑ ๙๒ ๗๐ ๒๔๓ ๗๑.๐๕ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๔๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓ ๒๕ ๒๙๔ ๓๔๒ ๑๐๐.๐๐

ศิลปะ ๓๔๒ ๐ ๓ ๔ ๑๖ ๑๖ ๔๕ ๑๐๐ ๑๕๘ ๓๐๓ ๘๘.๓๖
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๔๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๙ ๒๗ ๓๐๓ ๓๓๙ ๙๙.๑๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔๒ ๐ ๒๓๓ ๕๘ ๓๒ ๗ ๑๐ ๒ ๐ ๑๒ ๓.๕๑
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

๑๑๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที ่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๙ ๑ ๕๐ ๑๖ ๑๙ ๒๘ ๖๔ ๖๗ ๖๔ ๑๙๕ ๖๓.๑๑
คณิตศาสตร ์ ๓๐๙ ๑๖ ๒๓ ๒๗ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๓๖ ๙๗ ๑๗๓ ๕๕.๙๙
วิทยาศาสตร ์ ๓๐๙ ๑๔ ๖๙ ๓๔ ๖๑ ๓๗ ๔๘ ๒๖ ๒๐ ๙๔ ๗๗.๐๒
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๐๙ ๑ ๑๐ ๔ ๒๓ ๓๓ ๔๖ ๔๔ ๑๔๘ ๒๓๘ ๗๗.๐๒

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๐๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๕ ๒๙๕ ๓๐๘ ๙๙.๖๘

ศิลปะ ๓๐๙ ๑๓ ๓๓ ๒๔ ๒๓ ๒๓ ๓๒ ๔๕ ๑๑๖ ๑๙๓ ๖๒.๔๖
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๐๙ ๑ ๓๙ ๓๐ ๓๑ ๓๔ ๕๙ ๕๔ ๖๑ ๑๗๔ ๕๕.๓๑

ภาษาต่างประเทศ ๓๐๙ ๔ ๓๕ ๖๓ ๖๗ ๕๑ ๓๘ ๒๕ ๒๖ ๘๙ ๒๘.๘๐
 

 
 



๑๑๗ 

 

๑๑๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน

เข้า
สอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที ่ ๒ 
จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓๑ ๖ ๖ ๑๗ ๒๗ ๓๒ ๗๙ ๖๘ ๙๖ ๒๔๓ ๗๓.๔๑
คณิตศาสตร ์ ๓๓๑ ๒๔ ๓๙ ๒๓ ๓๕ ๔๑ ๕๑ ๒๗ ๙๑ ๑๖๙ ๕๑.๐๖
วิทยาศาสตร ์ ๓๓๑ ๑๘ ๙๑ ๓๒ ๕๐ ๖๐ ๓๖ ๓๒ ๑๒ ๘๐ ๒๔.๑๗
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๓๑ ๔๐ ๒๙ ๑๘ ๓๓ ๕๔ ๔๙ ๖๐ ๔๘ ๑๕๗ ๔๗.๔๓

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๓๑ ๑๗ ๑๙ ๘ ๗ ๒๕ ๔๖ ๙๗ ๑๑๒ ๒๕๕ ๗๗.๐๔

ศิลปะ ๓๓๑ ๑๕ ๙ ๑๘ ๑๔ ๑๙ ๔๒ ๔๕ ๑๖๙ ๒๕๖ ๗๗.๓๔



๑๑๘ 

 

๑๑๘ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

การงานอาชพี
และเทคโนโลยี 

๓๓๑ ๑๒ ๑๖ ๘ ๒๙ ๓๒ ๘๗ ๘๗ ๖๐ ๒๓๔ ๗๐.๖๙

ภาษาต่างประเทศ ๓๓๑ ๑๖ ๓๑ ๗๒ ๖๕ ๕๕ ๓๘ ๒๙ ๒๕ ๙๒ ๒๗.๗๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ภาคเรียนที ่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๖ ๕ ๔๒ ๒๘ ๕๕ ๕๘ ๕๒ ๕๘ ๙๘ ๒๐๘ ๕๒.๕๓
คณิตศาสตร ์ ๓๙๖ ๖ ๕๐ ๒๙ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๘๙ ๒๐๒ ๕๑.๐๑
วิทยาศาสตร ์ ๓๙๖ ๗ ๓๑ ๑๖ ๔๒ ๕๕ ๘๙ ๘๒ ๗๔ ๒๔๕ ๖๑.๘๗
สังคมศึกษา ๓๙๖ ๖ ๑๐๓ ๕๕ ๖๖ ๕๗ ๔๕ ๔๐ ๒๔ ๑๐๙ ๒๗.๕๓



๑๑๙ 

 

๑๑๙ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๙๖ ๔ ๕๑ ๔๓ ๕๓ ๓๐ ๒๖ ๖๕ ๑๒๔ ๒๑๕ ๕๔.๒๙

ศิลปะ ๓๙๖ ๘ ๒๘ ๒๐ ๑๑ ๙ ๔๒ ๖๔ ๒๑๔ ๓๒๐ ๘๐.๘๑
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๙๖ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๑๒ ๓๔ ๓๓๖ ๓๘๒ ๙๖.๔๖

ภาษาต่างประเทศ ๓๙๖ ๘ ๔๔ ๕๓ ๗๔ ๗๘ ๗๙ ๓๓ ๒๗ ๑๓๙ ๓๕.๑๐
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
จํานวน 
นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ภาคเรียนที ่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 

ร้อยละ 
นักเรียน จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้



๑๒๐ 

 

๑๒๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

เรียนรู ้ เข้าสอบ
(คน) ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป

ภาษาไทย ๓๕๓ ๔ ๑ ๑๐ ๑๘ ๓๗ ๗๓ ๘๐ ๑๓๐ ๒๘๓ ๘๐.๑๗
คณิตศาสตร ์ ๓๕๓ ๑ ๔๑ ๔๐ ๔๒ ๔๔ ๔๘ ๔๙ ๘๘ ๑๘๕ ๕๒.๔๑
วิทยาศาสตร ์ ๓๕๓ ๙ ๒๑ ๓๒ ๔๐ ๑๘ ๓๙ ๕๐ ๑๔๔ ๒๓๓ ๖๖.๐๑
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๕๓ ๑ ๑๖ ๒๑ ๒๓ ๖๑ ๑๒๔ ๘๒ ๒๕ ๒๓๑ ๖๕.๔๔ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๕๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒ ๓๔๘ ๓๕๓ ๑๐๐.๐๐

ศิลปะ ๓๕๓ ๑ ๔ ๕ ๘ ๓๐ ๔๗ ๙๘ ๑๖๐ ๓๐๕ ๘๖.๔๐
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๕๓ ๔ ๑๒ ๔ ๗ ๒๖ ๓๗ ๔๓ ๒๒๐ ๓๐๐ ๘๔.๙๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๕๓ ๒ ๖๖ ๑๙ ๗๙ ๖๔ ๘๙ ๑๙ ๑๕ ๑๒๓ ๓๔.๘๔
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒๑ 

 

๑๒๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ ภาคเรียนที ่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๔๓ ๑๕ ๑๒ ๑๒ ๓๐ ๕๖ ๘๑ ๗๕ ๖๒ ๒๑๘ ๖๓.๕๖
คณิตศาสตร ์ ๓๔๓ ๑ ๓๐ ๓๑ ๒๖ ๔๐ ๔๔ ๕๐ ๑๒๑ ๒๑๕ ๖๒.๖๘
วิทยาศาสตร ์ ๓๔๓ ๐ ๑ ๑๓ ๔ ๑๐๘ ๑๐๕ ๕๗ ๑๒ ๑๗๔ ๕๐.๗๓
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๔๓ ๐ ๑๐ ๑๖ ๕๔ ๗๕ ๖๘ ๔๕ ๗๕ ๑๘๘ ๕๔.๘๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๔๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓๓ ๓๐๓ ๓๔๓ ๑๐๐.๐๐

ศิลปะ ๓๔๓ ๐ ๕ ๕ ๕ ๒๓ ๒๘ ๗๖ ๒๐๑ ๓๐๕ ๘๘.๙๒
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๔๓ ๒๕ ๙ ๑๙ ๓๕ ๕๖ ๗๗ ๘๑ ๔๑ ๑๙๙ ๕๘.๐๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔๓ ๐ ๓ ๑๖ ๑๐๒ ๑๓๐ ๖๐ ๑๖ ๑๖ ๙๒ ๒๖.๘๒
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

๑๒๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จํานวน 
นักเรียน
เข้าสอบ
(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ภาคเรียนที ่ ๒ จํานวน 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๔๒ ๐ ๐ ๔ ๑๖ ๑๘ ๘๗ ๘๙ ๑๒๘ ๓๐๔ ๘๘.๘๙
คณิตศาสตร ์ ๓๔๒ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๔๖ ๖๘ ๙๓ ๑๐๗ ๒๖๘ ๗๘.๓๖
วิทยาศาสตร ์ ๑๓๒ ๐ ๐ ๑ ๕ ๑๔ ๒๘ ๒๙ ๕๕ ๑๑๒ ๘๔.๘๕
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓๔๒ 
๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓๙ ๑๒๐ ๑๘๐ ๓๓๙ ๙๙.๑๒ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๔๒ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๓๒๙ ๓๔๒ ๑๐๐.๐๐

ศิลปะ ๓๔๒ ๐ ๑๓ ๑๒ ๒๖ ๕๒ ๗๑ ๘๘ ๘๐ ๒๓๙ ๖๙.๘๘
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

๓๔๒ 
๐ ๐ ๐ ๑๗ ๖๕ ๗๑ ๙๙ ๙๐ ๒๖๐ ๗๖.๐๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔๒ ๐ ๔๗ ๖๗ ๘๑ ๖๐ ๔๕ ๒๕ ๑๗ ๘๗ ๒๕.๔๔
 
 

 
 
 



๑๒๓ 

 

๑๒๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
                        ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติ (O-NET) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจํากัดลา่ง 

ภาษาไทย ๓๙๖ ๖๒.๔๒ ๗.๘๕  ๓๓๖ ๘๔.๘๔
คณิตศาสตร์ ๓๙๖ ๒๘.๕๔ ๙.๔๔  ๒๑๐ ๕๓.๐๓
วิทยาศาสตร์ ๓๙๖ ๓๙.๐๗ ๑๑.๑๑  ๒๔๐ ๖๐.๖๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๙๖ ๕๕.๕๖ ๑๐.๒๖  ๓๑๕ ๗๙.๕๔
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙๖ ๖๑.๖๔ ๘.๒๑  ๓๑๐ ๗๘.๒๘
ศิลปะ ๓๙๖ ๔๙.๑๐ ๙.๑๘  ๒๙๐ ๗๓.๒๓
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๙๖ ๕๗.๔๖ ๑๐.๓๒  ๓๔๐ ๘๕.๘๕



๑๒๔ 

 

๑๒๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ภาษาต่างประเทศ ๓๙๖ ๓๑.๙๑ ๑๑.๖๘  ๒๐๔ ๕๑.๕๑
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจํากัดลา่ง 

ภาษาไทย ๓๓๗ ๖๑.๐๒ ๑๑.๕๔  ๒๙๓ ๘๖.๙๔
คณิตศาสตร์ ๓๔๐ ๒๙.๒๕ ๑๕.๘๘  ๑๘๒ ๕๓.๕๓
วิทยาศาสตร์ ๓๓๗ ๓๘.๓๐ ๑๑.๑๗  ๒๑๒ ๖๒.๙๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๔๐ ๔๓.๙๔ ๘.๘๒  ๒๗๖ ๘๑.๑๗
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๓๗ ๕๘.๖๐ ๗.๘๗  ๒๔๙ ๗๓.๘๘
ศิลปะ ๓๓๗ ๓๙.๓๓ ๗.๖๘  ๒๗๐ ๘๐.๑๑
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๓๗ ๕๕.๘๘ ๙.๑๗  ๓๐๑ ๘๙.๓๑
ภาษาต่างประเทศ ๓๔๐ ๓๐.๑๙ ๑๒.๙๖  ๒๒๖ ๖๖.๔๗

 
 
 
 
 
 
                                     ๓.๓ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระวิชา 
จํานวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์       

ภาษาไทย     

วิทยาศาสตร์     



๑๒๕ 

 

๑๒๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

       

สุขศึกษาและพลศึกษา    
ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ภาษาต่างประเทศ        

*หมายเหตุ ยังไม่ได้รับผลคะแนนจากสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

 
   ๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ด้านชัน้ 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐๙ ๒๙๑ ๑๕ ๓ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๑ ๒๙๘ ๒๔ ๙ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๙๖ ๓๖๒ ๒๔ ๑๐ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕๓ ๓๓๑ ๑๙ ๓ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๔๓ ๓๑๓ ๒๖ ๔ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๒ ๒๔๘ ๕๙ ๓๕ ๐

รวม ๒๐๗๔ ๑๘๔๓ ๑๖๗ ๖๔ ๐
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๘.๘๖ ๘.๐๕ ๓.๐๘ ๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน 
 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



๑๒๖ 

 

๑๒๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐๙ ๑๙๒ ๖๐ ๕๗ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๑ ๑๘๑ ๗๖ ๗๔ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๙๖ ๒๖๐ ๖๗ ๖๙ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕๓ ๑๘๙ ๘๓ ๘๑ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๔๓ ๑๗๐ ๑๐๕ ๖๘ ๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๒ ๒๔๘ ๕๙ ๓๕ ๐

รวม ๒๐๗๔ ๑๒๔๙ ๔๔๓ ๓๘๒ ๐
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๐.๒๒ ๒๑.๓๕ ๑๘.๔๑ ๐

 
 
 
 

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน(ร้อยละของนักเรียน)
ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐๙ ๑๐๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓๑ ๙๘.๗๕ ๑.๒๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๙๖ ๙๘.๗๗ ๑.๒๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕๓ ๑๐๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๔๓ ๙๘.๘๔ ๑.๑๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔๒ ๑๐๐ ๐ 

รวม ๒๐๗๔ ๕๙๖.๓๗ ๓.๖๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๓๙ ๐.๖๑ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

๑๒๗ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
                              ๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน ๕ ด้าน 

 

ด้าน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน
จํานวน
นักเรียน

 
ร้อยละ 

จํานวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสือ่สาร ๒๐๗๖ ๒๐๒๕ ๙๗.๕๔ ๕๑ ๒.๔๗ 

๒) ด้านความสามารถในการคดิ ๒๐๗๖ ๑๙๓๖ ๙๒.๗๗ ๑๑๒ ๗.๒๓ 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒๐๗๖ ๑๙๘๓ ๙๕.๕๒ ๙๓ ๔.๔๘ 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๐๗๖ ๒๐๒๕ ๙๗.๕๔ ๕๑ ๒.๔๗ 

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒๐๗๖ ๒๐๓๔ ๙๗.๙๗ ๔๒ ๒.๐๓ 

รวม     

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๖.๒๖  ๓.๗๓
 

 


