
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
  ผลการดําเนนิงานในภาพรวม 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใช้การสํารวจและวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก    รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก  รอบ  ๒ จาก  
สมศ.  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่อวันที่ ๑๗ – 
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือทบทวนพันธกจิ  พัฒนากจิกรรม  งาน  โครงการต่าง  ๆ  อย่างต่อเน่ือง
โดยคํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  สถานที ่ ซึ่งมีอยู่จํากดัมาก  การใช้งบประมาณให้ได้
ประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั้งมกีารติดตาม  ประเมินตนเองให้ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบเป็นประจํา 
  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา   ๒๕๕๕   ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาไว้          
 ๑๕  มาตรฐาน  ได้ผลดําเนินการดังน้ี 

มาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน                        ๖  มาตรฐาน  ดีเย่ียม 
ด้านการจัดการศึกษา                      ๖  มาตรฐาน  ดีเย่ียม 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       ๑  มาตรฐาน  ดีเย่ียม 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา           ๑  มาตรฐาน  ดีเย่ียม 
ด้านมาตรการส่งเสริม                     ๑  มาตรฐาน  ดีเย่ียม 
 
 โรงเรียนสตรีวัดระฆังบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเป็นคนดี  คนเก่ง  และมคีวามสุข  ใช้หลักบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดการศึกษา ยึดหลักการบริหารแบบผสมผสานระหว่าง
หลักธรรมาภิบาล  หลักจิตวิทยาและหลักประชาธิปไตย  มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียน
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสาธารณชน 
 

๔ตอน
ท่ี สรุปผลการพัฒนาและการ

นําไปใช ้



๑๒๐ 
 

๑๒๐ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียน 
๑. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
และบุคลากรในโรงเรียน  
๒. การมีส่วนรว่มของผู้เก่ียวข้อง 
เช่น ผู้ปกครองและชุมชน  
๓. มีการจัดสรรงบประมาณ
พอเพียง ชัดเจน 
๔.การดําเนินงานที่เป็นระบบและมี
การกํากับ ติดตามอย่างมีระบบ 

๒. โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทาํงานและมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 
๔. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
๕. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล 
๖. โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนจากแหล่ง

เรียนรู้ 
๗. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ

สุขภาพจิตที่ดี 
๘. โครงการส่งเสริมนักเรียนด้านสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน

ศิลปะ  กีฬา  และดนตรี 

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจติสํานึกความเป็นครู
๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
๑๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านการบริหารและจัดการศึกษา

๑๒. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ
๑๓. โครงการส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่การบริหารและการจัด

การศึกษา 
๑๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล 



๑๒๑ 
 

๑๒๑ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๑๕. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑๖. โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๗. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น 
๑๘. โครงการระดมสรรพกําลังเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา
 
 
 
 
 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 

๒.๑   ด้านคณุภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 

๑. โรงเรียน  ในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม อย่างชัดเจน  โดยจัดให้นักเรียนได้ยึดมั่นจงรักภักดีในชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  โดยจัดกิจกรรมในพิธีหน้าธงทุกเช้า   เช่น   ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา   
สวดคาถาชินบัญชร   น่ังสมาธิ   แผ่เมตตา     การจดักิจกรรมบวชเนกขัมศีลจาริณ ี 
เฉลิมพระเกียรติ  ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ก่อต้ังธนาคารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการออมในกลุ่มนักเรียน   ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ทําบุญโดยการตักบาตรทุกวันพฤหัส   เรียนธรรมศึกษาจากพระอาจารย์จาก วัด
ระฆังโฆษิตาราม  เพ่ือเข้าสอบธรรมะสนามหลวงที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา   นอกจากน้ัน  
ในหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมได้เน้นให้ผู้เรยีนดําเนินกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

๒. โรงเรียนได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านการประเมิน
ระดับชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น  การจัดทําคลินิกวิชาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ           การเข้าค่ายวิชาการ  การจัดสอนติวเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ  
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานเพ่ือพัฒนาผลการเรียน เชิญวิทยากรภายนอก
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้  การ จดักิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ร่วมกันติดตามแก้ไข   และส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิชาการ  แก้ไขปัญหาการขาดเรียน  
แก้ไขปัญหาการพัฒนาทางอารมณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช  เป็นต้น   



๑๒๒ 
 

๑๒๒ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

กิจกรรมดังกลา่วช่วยให้นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบการศกึษาร้อยละ  
๑๐๐  และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนทางด้านดนตรี   ศิลปะ  และนาฎศิลป์    
โรงเรียนได้จัดนักเรียนเข้าค่ายวงโยธวาทิต   ดนตรีสากล    ดนตรีไทย  และนาฎศิลป์  
ในระหว่างปิดภาคเรียน เพ่ือส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในหน่วยงานต่าง ๆ   ค่ายวง
โยธวาทิตเข้าค่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่   ฝึกซ้อมทุกเย็นหลงัเลิกเรียน  วันเสาร์  อาทิตย์   
โดยจัดให้พ่ีสอนน้องเพ่ือฝึกทักษะ   และครฝูึกฝึกการทําทัง้ในสถานที่ และนอกสถานที่  
จนทําให้นักเรยีนประสบความสําเร็จในการ เข้าแข่งขัน ดนตรีโลก ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์  ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดเดินแปรขบวนสนาม Display    
ในรุ่น First  Division  และในการประกวดวงโยธวาทิต ของนักเรียน นักศึกษา  ชิงถ้วย
พระราชทาน  การประกวดนาฏศิลป์     นักเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไปแข่งขันในระดับประเทศ  

๔. โครงการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน   
ทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  วิถีไทย  เช่น  การสอนแกะสลักผัก  ผลไม ้  การทาํ
นํ้าปรุง  ทําใหโ้รงเรียนและนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนการนําเสนอผลงาน
มากมาย  

๕. โครงการนําเสนอโครงงานของนักเรียนทุกระดับช้ัน  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และใช้วิจารณญาณอย่างมีขั้นตอน  รู้จักแสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมกีระบวนการทํางานที่ครู และนักเรียนร่วมคิด   ร่วมทํา   
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมกันนําเสนอผลงาน 
จุดที่ควรพฒันา  

ควรพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น เช่น  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น   

 
๒.๒   ด้านการจัดการศึกษา 

จุดเด่น 
โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วม ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการจดัการ

เรียนการสอนและบริหารจัดการ มีเครือข่ายร่วมกันในการนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังสถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  มีการบริหาร และ
การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียน



๑๒๓ 
 

๑๒๓ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดกิจกรรม  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยให้ใหม้ีคณะกรรมการดําเนินงานในฝ่าย   กลุ่มงาน  ร่วม
ประชุม  วางแผน  วางนโยบาย  ในการดําเนินงานร่วมกัน  โดยมีองค์กรต่าง ๆ ให ้การ
สนับสนุน  ใหค้วามคิดเห็นในการดําเนินงาน  เช่นกรรมการสถานศึกษา   สมาคม
ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย   สตรีวัด
ระฆังสมาคม  มูลนิธิสตรีวัดระฆัง   ในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการ  กิจกรรม  
จะมีการประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน และประเมินโครงการที่ทําทุกครั้ง มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การบริหารงาน  ดําเนินการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
ร่วมกันวางแผน  ดําเนินการ  และพัฒนาสถานศึกษา   มกีารบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  มีการตรวจสอบถ่วงดุล 

 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ  

นักเรียนจัดต้ังกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ   จัดทําโครงงานที่ส่งเสริมการคิด  
วิเคราะห์โดยมีครูให้คําแนะนาํและอํานวยความสะดวก  มรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
คอยให้คําแนะนํา  ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา  และส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ
ทางการเรียน 

การจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
เช่น การจัดสถานที่ให้สวยงาม   ปลอดขยะ   เสริมสร้างอนามัยของนักเรียน    จัด
คลินิกวัยรุ่น  ในโรงเรียน   และดูแลระบบสาธารณูปโภคได้ดี    สะอาด   และปลอดภัย
แก่นักเรียน   

จุดที่ควรพฒันา  
ควรนําผลข้อมลูจากการติดตามดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็น

ข้อมูลย้อนกลบัในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลและตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้อง  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรโดยรวมควรให้ครูใช้สื่อระบบออนไลน์ให้มากกวานี้ 

 
๒.๓   ด้านการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

จุดเด่น 
มีแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกสถานศึกษา และต่างประเทศให้ผู้เรียนได้ศกึษา

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหผู้้เรียนได้สืบค้นข้อมูล
เพียงพอสถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดทํา



๑๒๔ 
 

๑๒๔ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

คู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  และเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน
ให้ความรู้แก่นักเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  และสอนวิชาชีพ
ให้แก่นักเรียน 

สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทาง
วิชาการ  และองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน  เป็นศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์การสอนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
พระภิกษุจากวัดระฆังโฆสิตารามสอนธรรมศกึษาให้แก่นักเรียน   ศูนย์สอบธรรมศึกษา
ของแม่กองธรรมสนามหลวง  ศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล   
และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสําคัญ     

จุดที่ควรพฒันา  
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใหผู้้เรียนสนใจ และเข้า

ร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองเป็นผู้
ควบคุมดูแล สร้างความตระหนักในการพัฒนาและศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันและ
สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน  ในสังคม  และชุมชน  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ย่ังยืนและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู  เพ่ือให้ความสําคัญต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มากขึ้น  และเป็นระบบ  เผยแพรข่้อมูลข่าวสาร  และแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  ให้บุคคลภายนอกรับรู้และมีส่วนรว่มในการพัฒนาในโรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ให้มากข้ึนอย่างเป็นระบบส่งเสริมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร
ท้องถิ่น  และสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 
๒.๔   ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จุดเด่น  
โรงเรียนได้กาหนดอตลักษณ์โดยมีครู นักเรยีน บุคลากร และผู้ปกครอง มีส่วน

ร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” เพ่ือให้นักเรียนมี
ความตระหนักในการเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่จะต้องเรียนดี มีความมุ่งมั่น
และต้ังใจมีคุณธรรมและจริยธรรม และเพ่ือให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคเทคโนโลยีที่มีความกาวหน้าตลอดเวลาอย่างย่ังยืน 

 
จุดที่ควรพฒันา  
ควรพัฒนาให้ผูป้กครองมาร่วมพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือจะได้เกิดการพัฒนา 

 
  ๒.๕   ด้านมาตรการสง่เสริม 



๑๒๕ 
 

๑๒๕ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

จุดเด่น 
โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมที่สนองนโยบาย จุดเน้น ของโรงเรียน ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาโดยคณะผู้บริหาร คร ูนักเรียน ให้ความสําคัญต่อการใฝ่
รู้ใฝ่เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับอารยะ
ประเทศเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานสากลโลก 

จุดที่ควรพฒันา  
หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษของ

สถานศึกษา ทีส่ามารถดาเนินโครงการให้มคีวามเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองทุกปีเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน โดยอาจจะระดมทุนจาก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบเพ่ือบูรณาการ
ด้วยกัน 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. พัฒนาบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ความเป็นพลโลก ทีม่ี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการสื่อสารสองภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยีมีวิถีทางความคิดและผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่สากล 

๒. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

๓. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรยีนการสอนให้มากย่ิงขึ้นพัฒนาครูให้เป็น
ผู้นําการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกที่ ย่ังยืน และ
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง 

๔. พัฒนาการศึกษาอย่างย่ังยืนพร้อมเป็นผู้นําทางเทคโนโลยี การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสร้างสังคมเครือข่าย เพ่ือความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๕. พัฒนาสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยี  

๔. ความต้องการและการชว่ยเหลือ 
๑. สรรหาผู้เช ี่ยวชาญด้านว ิชาการ ๘  กลุ่มสาระฯ มาสนับสน ุนโรงเรียนในการให้ความรูแ้ก ่น ักเรียน

เพ ื่อพ ัฒนาน ักเรียนให้มคี ุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลในการพัฒนาและส่งเสร ิมใหผ้ ู้เรียนมี
ค ุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๒. ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี 
๓. โครงการคืนครูสู่ห้องเรียนประจําสํานักงานฝ่าย 



๑๒๖ 
 

๑๒๖ รายงานประจําปีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

 

๔. การพัฒนาระบบโปรแกรมสาํเร็จรูปจากหน่วยงานภายนอกให้สามารถปรับใช้กับฐานข้อมูลของ
โรงเรียนได้ 

 


