การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๓. มีงานทำ - มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองที่ดี

คำนำ
คู่มือ ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปีการศึกษา 256๓ ได้จัดจาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ข องครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย นในขณะที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นโรงเรี ย นสตรี วั ด ระฆั ง จนจบหลั ก สู ต ร
เนื้อหาสาระในคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยประวัติโรงเรียน หลักปรัชญา การจัดการศึกษา ของโรงเรียน บุคลากร
โรงเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมิน ผล
การเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนในการจบหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ของนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ ครู นักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรการศึกษาชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือด้วยดี
-

iamb
(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ประวัติพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มีอายุครบ 72 ปี พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัด
ระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบว่า ท่านจะสร้างพระพุทธรูปปางลีลา แบบประธานพุทธ
มณฑล ขนาดความสูงจากพระบาทถึงพระเกศ 170 เซนติเมตร ยอดพระเกศสูง 15 เซนติเมตร ฐานบัว
รองรั บ สู ง 25 เซนติ เ มตร มอบให้ เ ป็ น พระพุ ท ธรูป ประจ าโรงเรีย นสตรี วั ด ระฆั ง ก าหนดวั น เททองหล่อ
พระพุทธรูป วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 เวลา 09.00 น. พร้อมทั้งได้อนุเคราะห์ในการช่วยจัดหาเงินทุน
เพื่อทาฐานพระพุทธรูปให้กับโรงเรียนด้วยฐานพระพุทธรูปเป็นฐานหินอ่อนรูปแปดเหลี่ ยม ก่อสร้างในวงเงิน
194,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2530 นางสาวภาณี การุณยะวณิช อดีตผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้มอบพระธาตุจากพระ
บรมไตรโลกาจารย์ บรรจุไว้ในองค์พระพุทธรูปประจาโรงเรียน โรงเรียนได้ทาหนังสือกราบทูล สมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ขอประธานนาม
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นขวัญ และกาลัง ใจแก่ชาว
โรงเรียนสตรีวัดระฆังทุกคน สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระเมตตาได้ถวายพระนามพระพุทธรูปปฏิมาประจา
โรงเรียนสตรีวัดระฆังว่า “พระพุทธศรีสุทธิโฆษิตธรรมิกะนริทธำนุรักษ์มุนินทร์” ใจความว่า “พระพุทธผู้จอม
ปราชญ์ มีอานาจคุ้มครองนรชนผู้ประพฤติธรรมอย่างกึงก้อง ด้วยมิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ ” โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โดยนางสาวบาเพ็ญ ภู่โสภา ผู้อานวยการโรงเรียนในขณะนั้นเป็นประธาน ได้ทาพิธีอัญเชิญ “พระพุทธศรีสุทธิ
โฆษิตธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์ ” พระพุทธรูปประจาโรงเรียนขึ้นประดิษฐานบนฐานพระพุทรูปหินอ่อน
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เวลา 09.39 น. ภูมิพโลฤกษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ท่ามกลางความปลาบปลื้มของคณะอาจารย์ นักเรียน กรรมการสตรีวัดระฆัง
สมาคม ศิษย์เก่า และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างหาที่เปรียบมิได้

ประวัติโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (อักษรย่อ ส.ร.) ตั้งอยู่ ณ ๒๔๘/๙ บริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาคารเรียนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ตรงข้ามกับท่าช้างวังหลวงและพระบรมหาราชวัง มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา แต่เดิมเสียค่าเช่า ให้
กรมการศาสนาปีละ ๖๘๑ บาท ปัจจุบันเสียปีละ ๗๑๓ บาท สถานที่นี้แต่เดิมกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาต
จากวัดให้สร้างอาคารไม้ จ านวน ๓ หลังเป็นโรงพยาบาลทหารเรือ ชั่ว คราว เมื่อกระทรวงทหารเรือ สร้ า ง
โรงพยาบาลทหารเรือถาวรที่ปากคลองมอญเรียบร้อยแล้ว จึง ยกอาคารเดิมให้แก่วัด และได้รายงานไปยัง
กระทรวงธรรมการ ในครั้งนั้นขุนวรเวทย์พิสิฐ เป็นพนักงานจัดการแขวงตะวันตกเฉียงเหนือ เห็นชอบด้วยใน
การจัดตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐบาลขึ้นในสถานที่แห่งนี้ จึงได้นาความกราบเรียนท่านเจ้ากรมศึกษาธิการและได้
กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เจ้าคุณ พิมลธรรม (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ท่านเจ้าอาวาสเห็นชอบ
ด้วย อนุญาตให้ใช้อาคารและสถานที่เป็นโรงเรียนสตรีกระทรวงธรรมการจึงได้ประกอบพิธีทางศาสนา เปิด
โรงเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงถือว่าวันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ประธาน
ในพิธีคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดารงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
นางธนากรภักดี (สว่าง อมรสิง ห์) เป็นครูใหญ่คนแรก รับนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๓ มีนักเรียน
จานวนทั้งสิ้น ๗๕ คน ครู ๔ คน พ.ศ. ๒๔๖๓ เปิดสอนจนถึงชั้น ม.๖ และเปิดสอนชุดเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๑
แผนกอักษรศาสตร์และแผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙
ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวัดระฆังสตรี วัดระฆัง เป็นโรงเรียนสตรีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต ๓ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้น
ม.๑ – ม.๖ โดยจัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๗ ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ ห้องเรียน
รวมทั้ง สิ้น ๔๘ ห้องเรียน จานวนนักเรียนประมาณ ๒,๐๐๐ คน จานวนครู ๙๒ คน ลูกจ้างประจา ๕ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๙ คน พนักงานทาความสะอาด ๕ คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ๒ คน

แผนที่โรงเรียน

แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ๒๔๘/๙ ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๑๒ - ๙๑๐๓ แฟกช์ ๐๒ - ๔๑๒ - ๙๘๗๒

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๒๔๘/๙ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
อักษรย่อ
ส.ร.
สัญลักษณ์
ตราระฆังประดับรัศมี
วันสถาปนาโรงเรียน
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน พระพุทธศรีสุทธิโฆษิตธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์
คติพจน์
วิชฺชา วร ธน โหติ (วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ)
ปรัชญา/คาขวัญ
เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใจกุศล
วิสัยทัศน์
มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก
อัตลักษณ์
กัลยาณีสตรีวัดระฆัง
เอกลักษณ์
สืบสานความเป็นไทย
สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน-เหลือง
น้าเงิน หมายถึง ความสุขุม ความมั่นคง ความเข้มแข็ง
เหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ ด้วยแสงแห่ง
ธรรม
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ดอกบัวหลวง
“เป็นดอกไม้ที่เกิดจากโคลนตมแต่มีค่าสูงใช้บูชาพระ”
เพลงประจาโรงเรียน
ระฆังทอง
คณะสี (๔ สี)
สีแดง – สัตตบงกต
สีชมพู – ชโลบล
สีเขียว – นิลปัทม์
สีฟ้า – บุษกร

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจาชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดารัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

บทสวดมนต์ (ตอนเช้า)
คาบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

บทอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภัณเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภัณเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภัณเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสมาทานศีล
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล ๕
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะ
สาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

ทาสมาธิ ๓ นาที
บัดนี้ถึงเวลาที่นักเรียน จะได้กระทาสมาธิปฏิบัติ เป็นเวลา ๓ นาที “การภาวนาทาจิตให้สงบ การสงบทาให้เกิดความสุข
ในชีวิตได้ สมกับพระพุทธภาษิตว่า นตฺถิ สนฺติปร สุข ความสุขยิ่งกว่า ความสงบไม่มี”

บทแผ่เมตตา
สพฺเพสตฺตา
อเวรา โหนตุ
อพฺพยาปชฺฌา โหนฺตุ
อนีฆา โหนฺตุ
สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

พระคาถาชินบัญชร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมฺรํสี )
ตั้งนะโม ๓ จบ

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะ กาโม ละเภธะนัง
อัตถิ กาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวันโณ
มรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ
๑ ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหานัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
๒ ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
๓ สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
๔ หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเน
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
๕ ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
๖ เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
๗ กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โสมัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฎฐาสิ คุณากะโร
๘ ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ
๙ เสสาสีติ มหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
๑๑ ขันธะโมระ ปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
๑๒ ชินานา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
๑๕ อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

เพลงประจำโรงเรียน
ระฆังทอง
เนื้อร้อง : ขุนวิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
เรียบเรียง : ร.ต.ตระกูล บุญสร้าง
แห่งนั้นดีอนึง่ ดังทั้งสองสถาน
ร่วมประสานจึ่งประเสริฐเลิศอุดม
จึ่งเป็นดังสัญลักษณ์บอกศักดิ์สม
ชวนชื่นชมดุจระฆังก้องกังวาน

อันระฆังของมงคลหนใดมี
สิ่งใดดีแล้วยังดังก้องกังวาน
โรงเรียนเรานามสตรีวัดระฆัง
ทาชื่อดังในทางดีคนนิยม

มำร์ชลูกสีนำเงิน-เหลือง
เนื้อร้อง-ทานอง : เฉลิม สุวรรณคณารักษ์
เรียบเรียง : ร.ต.ตระกูล บุญสร้าง
มีชื่อเสียงเด่นดังไกลแสนไกล
เสียงเจิดจ้าแจ่มใสฟังคล้ายเสียงดนตรี
ดวงหทัย “รู้รักสามัคคี”
เป็นเกียรติศักดิ์ศรีกุลสตรีไทย
เรืองรุ่งร่วมผดุงประชาธิปไตย
เพียรขยันฝันใฝ่ศึกษาวิชาการ
อนาคตล้าเลิศเกิดแก่นสาร
ศิษย์ทุกคนสมัครสมานยึดมั่นกตัญญู

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สัญลักษณ์คือระฆังดังก้องกังวานไป
การเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินัย
ใจกุศลเราทุกคนสรรค์สร้างความดี
เราลูกน้าเงิน-เหลือง
เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์รัฐไผท
มีวิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
รู้เคารพรักใคร่ในครูบาอาจารย์

ดอกบัว
ดอกบัวหลวงซ้อนแซมแต้มกลิ่นสี
ดอกไม้ประจาชาวสตรีวัดระฆัง
สัตตบงกชแดงแอร่มแจ่มจารัส
ชโลบลยลชมพูหมู่มาลี
ดอกเอ๋ยดอกบัว ดอกบัวยั่วใจชม
ดุจดังได้ทิพย์ชลาฟ้าประทาน
งามใดเอยงามเท่ากุลสตรี
เช่นดอกบัวบูชาองค์พระปฏิมา

เนื้อร้อง : เฉลิม สุวรรณคณารักษ์
ทานอง-เรียบเรียง : พิพัฒน์ กรแก้วสกุลเดช , กัลชลี รองสกุล
งามระยับจับฤดีมีมนต์ขลัง
คือดอกบัวงามสะพรั่งดั่งกุลสตรี
นิลปัทม์เขียวส่องผ่องรัศมี
บุษกรฟ้าราตรีทิวาวาร
ให้อารมณ์ปรีเปรมเกษมศานต์
สุขสราญสดชื่นรื่นอุรา
ต้องตระหนักรักศักดิ์ศรีมีคุณค่า
สร้างวิญญาณให้งามเด่นเช่นดอกบัว

กำหนดวันเปิด-ปิดภำคเรียน
ภำคเรียนที่ 1
เปิดภาคเรียน

๑

กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปิดภาคเรียน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภำคเรียนที่ 2
เปิดภาคเรียน

๑

ธันวาคม

๒๕๖๓

ปิดภาคเรียน

๙

เมษายน

๒๕๖๔

กำหนดเวลำพักรับประทำนอำหำร
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น.
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐ น.
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๒๐ น.

ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน
จำกอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้บริหำรโรงเรียน ๒๘ คน
๑. นางธนากรภักดี (สว่าง อมรสิงห์)
๒. คุณหญิงหิรัญศาสนกิจ(แอลซ่า)
๓. นางสาวพร้อมพรรณ บุณยมานพ
๔. นางสาวสิริมา จิณณาสา
๕. นางสาวสังวาลย์ ปุคคละนันทน์
๖. นางสุนทรี นิลกาแหง(นางสาวสุทร ประเสริฐพงศ์)
๗. นางชลธารพฤติไกร(นางถมยา อาศนะเสน)
๘. นางสาวอาภรณ์ คชเสนี(คุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ)
๙. นางพรหโมปกรณ์ (คุณหญิงบุญฉวี พรหโมบล)
๑๐. นางญานี บุญยินทฺ
๑๑. นางสาวสวนีย์ ปายะนันทน์
๑๒. นางสาวปนปรุง ฐีระเวช
๑๓. นางลาวัลย์ ชลาศัยสวัสดิ์
๑๔. นางสมศรี เชื้ออภัย
๑๕. นางสาวภาณี การุณยาวนิช
๑๖. นางสาวบาเพ็ญ ภู่โสภา
๑๗.นางประกิตศรี เจริญพานิช
๑๘. นางกรองทอง ด้วงสงค์
๑๙. นางจงพิศ กันหลง
๒๐. นางทัสนี วงศ์ยืน
๒๑. นางนิยพรรณ ศรีสารคาม
๒๒. นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์
๒๓.นางวิมวดี ธรรมาธิคม
๒๔. นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
๒๕. นางสุรณี ทศิธร
๒๖. นางอารีย์ ชินสุวรรณ
๒๗. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
๒๘. นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
๒๙. นายประจักษ์ ประจิมทิศ

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๕๗- ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒
๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒- ๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๖
๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๖- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒
๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒- ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๕
๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๕- ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๗๗
๑๙ พฤษภาคม ๒๔๗๗- ๑ กันยายน ๒๔๗๗
๑ กันยายน ๒๔๗๗- ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๘๖
๒๙ พฤษภาคม ๒๔๘๖- ๒๙ เมษายน ๒๔๘๙
๒๙ เมษายน ๒๔๘๙- ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗- ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
๑ มิถุนายน ๒๔๙๘- ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒
๑ ตุลาคม ๒๕๑๒- ๒๓ เมษายน ๒๕๑๖
๒๓ เมษายน ๒๕๑๖- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘- ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๙
๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓
๑ ตุลาคม ๒๕๓๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕- ๑๘ กันยายน ๒๕๓๗
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐- ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
๙ ธันวาคม ๒๕๔๒- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔- ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗- ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑ ธันวาคม ๑๕๕๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – 30 กันยายน ๒๕๖o
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปีการศึกษา 2563

มูลนิธิสตรีวัดระฆัง
สตรีวัดระฆังสมาคม

นายประจักษ์ ประจิมทิศ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นายสิทธิชัย ตันเจริญ
ครูปฏิบตั ิหน้าทีร่ องผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา
2.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3.งานทะเบียนนักเรียน
4.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
1. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Gifted)
2. งานห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
6.งานตารางสอน
7.งานนิเทศการศึกษาและนิเทศภายใน
8.งานแนะแนวการศึกษาและงานส่งเสริมการเรียนร่วม
นักเรียนที่มีความบกพร่องและด้อยโอกาสทางการเรียนรู้
9.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10.งานส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศของ
นักเรียน
11.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.งานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
13.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
14.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
15.งานศูนย์วิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
16.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

นายสิทธิชัย ตันเจริญ

นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย

นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย

ครูปฏิบตั ิหน้าทีร่ องผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

ครูปฏิบตั ิหน้าทีร่ องผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูปฏิบตั ิหน้าทีร่ องผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

1.งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา
2.งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณ
3.งานคานวณต้นทุนผลผลิต
4.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5.งานบริหารการเงิน
6.งานบริหารบัญชี
7.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
8.งานจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
9.งานจัดทาระบบควบคุมภายใน
10.งานตรวจสอบภายในหน่วยงาน

1.งานวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและบาเหน็จ
ความชอบ
2.งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.งานวินัยและรักษาวินัยครู
4.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
5.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.งานกิจการนักเรียน (ส่งเสริมประชาธิปไตยและสารวัตร
นักเรียน)
7.งานส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
8.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
9.งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
10.งานระเบียบวินัยนักเรียน
11.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและ
ผู้ปกครอง
12.งานรักษาความปลอดภัย/กิจกรรมหน้าเสาธง
13.งานบัตรประจาตัวนักเรียน
14.งานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล
15.งานติดตามและประเมินผล
16.งานสถิตินักเรียน
17.งานธนาคารโรงเรียน

1.งานธุรการ
2.งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.งานซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์
4.งานสัมพันธ์ชุมชน
5.งานอาคารสถานที่
6.งานประชาสัมพันธ์
7.งานโสตทัศนศึกษา
8.งานอนามัยโรงเรียน
9.งานโภชนาการ
10.งานสวัสดิการ และร้านค้า
11.งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
12.งานสิง่ แวดล้อม

องค์กรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางจงพิศ กันหลง
ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

รองศาสตราจารย์ ถนอมขัวญ ทวีบูรณ์
นายกสตรีวัดระฆังสมาคม

นายพสิษฐ์ เหลียวจันทร
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

ดร.ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นายสิทธิชัย ตันเจริญ

นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ

นางสาวรัตติยา มีเจริญ

นายพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา

นายชัยธวัช มาอินทร์

นางสาวกาญจนา พิมวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย

นางสาวอุบลรัตน์ โพธิ์พรม

นางสาวหทัยรัตน์ ราพึงจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอารยาภัสร์ เดชมา

นายคณพล สายงาม

นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล

นางสาวราไพร สุตนนท์ นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์ นางสาวพรศิริ สอนลิลา

นางสาวจันทร์จิรา นาขันดี

นางสาวสุทธิดา พาสุข

นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์

นายนพรัตน์ นาหว้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรุจิลาภา แสนมหาชัยภา

นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ

นางสาวประทิน ผลสุข

นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา

นางสาวคัทลียา แก้วแจ้ง

นายสุคนธ์ บุญเทียม

นางวรางค์อร อานมณี

นางรุ่งนภา วิสิฐจิรากร

นางสาวดวงแข ชัยรถ

นางสาวจารุณี เอนกนวล

นายนิธิกร ดีรัมย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ

นางโกสุ่ม สัมพลัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์

นายภาณุพงษ์ ไชยคง

นายวสวัตติ์ สุริยันต์

นายคมสันต์ จันนคร

นางสาวพจนีย์ ทองบุญ

นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์

นายพีระสิทธิ์ ภู่สาระ

นายปฏิวัติ เอ็นดู

นายอัครเดช เขื่อนเก้า

นายณัฐพล คุ้มบุญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล

นายวัลลภ มาลาพันธุ์

นายราวี กลิ่นหอม

นายอรุณ จันทบุตร

นางสาววริศรา โสภณสิริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธนิตา รัตนพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสิทธิชัย ตันเจริญ

นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี

นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ

นายฉัตรพล บัวบาน

นายศรัณย์ ส่งทวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปราณี เขียวฉลัว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชื่นฤดี สังขะวร

นางสาวฐานิกา ผมรี

นางสาวสิริรัตน์ ช่อฉาย

นางสาวนริศรา มาสันเทียะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิศักดิ์ ดีเสียง นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล

นางลัดดา แหวนทอง

นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์ นางสาวเพชรินทร์ แทนคา นางสาววราลักษณ์ ช่อมะลิ นายณัฐภัสสร ไชยยา

นายธนานันท์ แซ่เล้า นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์ นางสาวศศิณา เถาว์ทอง

นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์

นางสาวพัชริยา พราหมณี

นางสาวจตุพร วิรัตจริยาพร

นางรินทร์วดี นาคเจียม

นางสาวสรญา มุทะธากุล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานโสตทัศนศึกษา

นางละออง อ่อนเกตุพล
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ

นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล

นางสาวลีลาวดี ทองอร่าม

นางสาววาสินี ศรีเคลือบ

นางสาววิสนี อาแว

นางสาวแวว อรรคนิมาตย์

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ

นายสมชาย ยิ้มงาม

นางอัญชลี ทองวัฒนานนท์

ช่างไฟฟ้า 3

เจ้าหน้าที่สานักงานบริหารวิชาการ

นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว

นางสาวอติพร สร้อยเพชร

เจ้าหน้าที่สานักงานบริหารงบประมาณ

เจ้าหน้าที่สานักงานบริหารงบประมาณ

นางสาวสุดารัตน์ คาสิงห์

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่สานักงานบริหารงานบุคคล

นางสาวปามญญ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นายวิมล ดวงรัตน์

นายสมคิด ภู่เมือง

นายสังเวียน รอดใจดี

เจ้าหน้าที่สานักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วยขอบข่ายงานดังต่อไปนี้
1.งานหลักสูตรสถานศึกษา
2.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3.งานทะเบียนนักเรียน
4.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.งานห้องเรียนพิเศษ
1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
6.งานจัดตารางสอน
7.งานนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายใน
8.งานแนะแนวการศึกษาและงานส่งเสริมการเรียนร่วมนักเรียนที่มีความบกพร่องและด้อยโอกาสทางการ
เรียนรู้
9.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10.งานโครงการพิเศษ
1.โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศของผู้เรียน
2.โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.งานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
13.งานศูนย์คอมพิวเตอร์
14.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
15.งานศูนย์วิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
16.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
17.งานรับนักเรียน
18.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
19.งานแผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21103 เทคโนโลยี 1
0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40)
ส21102 พระพุทธศาสนา 1
0.5 (20)
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5 (20)
พ21102 พลศึกษา 1
0.5 (20
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ ๑
0.5 (20)
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
(220)
ท21201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
0.5 (20)
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0 (40)
ค21203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
1.0 (40)
ว21201 โครงงานเบื้องต้น 1
1.0 (40)
ว21202 ชีวิตพืช
1.0 (40)
ส21201 หน้าที่พลเมือง 1
0.5 (20)
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
720

ภาคเรียนที่2
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ว21104 เทคโนโลยี 2
ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส21105 พระพุทธศาสนา 2
ส21106 ประวัติศาสตร์ 2
พ21103 สุขศึกษา 2
พ21104 พลศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพ ๒
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท21202 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค21204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2
ว21203 โครงงานเบื้องต้น 2
ว21204 ชีวิตสัตว์
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
11(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
6.5
(260)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
60
20
20
15
5
760

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 (60)
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
1.5 (60)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
1.5 (60)
ว22103 เทคโนโลยี 3
0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40)
ส22102 พระพุทธศาสนา 3
0.5 (20)
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5 (20)
พ22101 สุขศึกษา 3
0.5 (20)
พ22102 พลศึกษา 3
0.5 (20
ศ22101 ศิลปะ 3
1.0 (40)
ง22101การงานอาชีพ 3
0.5 (20)
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
6.5 (260)
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.0 (40)
ค22203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3
1.0 (40)
ว22201 เคมีเบื้องต้น
1.0 (40)
ว22202 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
1.0 (40)
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3
0.5 (20)
ง22201 งานผ้าเบื้องต้น
0.5 (20)
จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
0.5 (20)
I22201 การสื่อสารและการนาเสนอ
1.0 (40)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
20
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
20
ชุมนุม
15
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
5
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

760

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ว22104 เทคโนโลยี 4
ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส22105 พระพุทธศาสนา 4
ส22106 ประวัติศาสตร์4
พ22103 สุขศึกษา 4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ค22204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4
ว22203 เคมีในชีวิตประจาวัน
ว22204 แสงและความร้อน
ส22202 หน้าที่พลเมือง 4
ง22202 ผลิตภัณฑ์จากงานผ้า
จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS
3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
5.5 (220)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20
20
15
5
720

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว23103 เทคโนโลยี 5
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
ส23102 พระพุทธศาสนา 5
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ5
ง23101 การงานอาชีพ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5
ค23203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5
ว23201 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ว23202 พลังงาน
ส23201 อาเซียนศึกษา
ส23202 หน้าที่พลเมือง 5
ง23201 เครื่องแขวนไทย
จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

11 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11
(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
6.0
(240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
6.0
(240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

ท23102 ภาษาไทย 6
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ว23104 เทคโนโลยี 6
ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6
ส23105 พระพุทธศาสนา 6
ส23106 ประวัติศาสตร์ 6
พ23103 สุขศึกษา 6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ6
ง23102 การงานอาชีพ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
รายวิชาเพิ่มเติม

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

20
20
15
5
740

ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6
ค23204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6
ว23203 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2
ว23204 เครื่องกล
ส23203 ท้องถิ่นของเรา
ส23204 หน้าที่พลเมือง 6
ง23202 งานประดิษฐ์ของชาร่วย
จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6

60
20
20
15
5
740

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21103 เทคโนโลยี 1
0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40)
ส21102 พระพุทธศาสนา 1
0.5 (20)
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5 (20)
พ21102 พลศึกษา 1
0.5 (20
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5 (20)
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
4 (160)
ท21201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
0.5 (20)
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
0.5 (20)
ส21201 หน้าที่พลเมือง 1
0.5 (20)
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1.0 (40)
อ21102 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
1.0 (40)
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
660

ภาคเรียนที่2
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ว21104 เทคโนโลยี 2
ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส21105 พระพุทธศาสนา 2
ส21106 ประวัติศาสตร์ 2
พ21103 สุขศึกษา 2
พ21104 พลศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท21202 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
อ21203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
อ21104 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
5 (200)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
60
20
20
15
5
700

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ว22103 เทคโนโลยี 3
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส22102 พระพุทธศาสนา 3
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
พ22101 สุขศึกษา 3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101การงานอาชีพ 3
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3
ง22201 งานผ้าเบื้องต้น
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
I22201 การสื่อสารและการนาเสนอ

11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
5 (200)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
700

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ว22104 เทคโนโลยี 4
ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส22105 พระพุทธศาสนา 4
ส22106 ประวัติศาสตร์4
พ22103 สุขศึกษา 4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ส22202 หน้าที่พลเมือง 4
ง22202 ผลิตภัณฑ์จากงานผ้า
อ22203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
4 (160)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)

60
20
20
15
5
660

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

11 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11
(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)

ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว23103 เทคโนโลยี 5
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
ส23102 พระพุทธศาสนา 5
ส23103 ประวัติศาสตร์5
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ5
ง23101 การงานอาชีพ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ส23201 อาเซียนศึกษา
ส23202 หน้าที่พลเมือง 5
ง23201 เครื่องแขวนไทย
อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5

1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
680

ท23102 ภาษาไทย 6
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ว23104 เทคโนโลยี 6
ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6
ส23105 พระพุทธศาสนา 6
ส23106 ประวัติศาสตร์ 6
พ23103 สุขศึกษา 6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ6
ง23102 การงานอาชีพ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ส23203 ท้องถิ่นของเรา
ส23204 หน้าที่พลเมือง 6
ง23202 งานประดิษฐ์ของชาร่วย
อ23203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ23204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
680

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201 การพูด
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

7.0
(280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
7 (280)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31203 การอ่าน
ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8 (360)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
660

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด
อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0 (360)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
60
20
20
15
5
720

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32204 การฟังและดู
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ
อ32203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
8.0 (320)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (2 0)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
20
15
5
680

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 การเขียน
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ส33201 อาเซียนศึกษา
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ส33204 ศาสนาสากล
ส33205 หน้าที่พลเมือง 4
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
20
15
5
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
620

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
11 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
1.5 (60)
ว21103 เทคโนโลยี 1
0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40)
ส21102 พระพุทธศาสนา 1
0.5 (20)
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5 (20)
พ21102 พลศึกษา 1
0.5 (20
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5 (20)
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
2.0 (80)
ท21201 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
0.5 (20)
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
0.5 (20)
ส21201 หน้าที่พลเมือง 1
0.5 (20)
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
580

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ว21104 เทคโนโลยี 2
ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส21105 พระพุทธศาสนา 2
ส21106 ประวัติศาสตร์ 2
พ21103 สุขศึกษา 2
พ21104 พลศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท21202 ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ส21202 หน้าที่พลเมือง 2
จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
11(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
3.0 (120)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
60
20
20
15
5
620

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 3
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ว22103 เทคโนโลยี 3
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส22102 พระพุทธศาสนา 3
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
พ22101 สุขศึกษา 3
พ22102 พลศึกษา 3
ศ22101 ศิลปะ 3
ง22101การงานอาชีพ 3
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3
ง22201 งานผ้าเบื้องต้น
จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
I22201 การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
3.0 (120)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ว22104 เทคโนโลยี 4
ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส22105 พระพุทธศาสนา 4
ส22106 ประวัติศาสตร์4
พ22103 สุขศึกษา 4
พ22104 พลศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ส22202 หน้าที่พลเมือง 4
ง22202 ผลิตภัณฑ์จากงานผ้า
จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

20
20
15
5
620

20
20
15
5
580

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว23103 เทคโนโลยี 5
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
ส23102 พระพุทธศาสนา 5
ส23103 ประวัติศาสตร์5
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23102 พลศึกษา 5
ศ23101 ศิลปะ5
ง23101 การงานอาชีพ 5
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ส23201 อาเซียนศึกษา
ส23202 หน้าที่พลเมือง 5
ง23201 เครื่องแขวนไทย
จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

11 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11
(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
2.5 (100)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20
1.0 (40)
0.5 (20)
1.5 (60)
2.5 (100)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

ท23102 ภาษาไทย 6
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ว23104 เทคโนโลยี 6
ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6
ส23105 พระพุทธศาสนา 6
ส23106 ประวัติศาสตร์ 6
พ23103 สุขศึกษา 6
พ23104 พลศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ6
ง23102 การงานอาชีพ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
รายวิชาเพิ่มเติม
ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ส23203 ท้องถิ่นของเรา
ส23204 หน้าที่พลเมือง 6
ง23202 งานประดิษฐ์ของชาร่วย
จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

20
20
15
5
600

60
20
20
15
5
600

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

7.0
(280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (340)

ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ว31201 ฟิสิกส์ 1
ว31221 เคมี 1
ว31241 ชีววิทยา 1
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

2.0 (80)
2.0 (80)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)

ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ว31202 ฟิสิกส์ 2
ว31222 เคมี 2
ว31242 ชีววิทยา 2
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
680

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0
(380)
2.0 (80)
2.0 (80)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
60
20
15
20
5
720

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ว32203 ฟิสิกส์ 3
ว32223 เคมี 3
ว32243 ชีววิทยา 3
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0 (360)
2.0 (80)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ว32204 ฟิสิกส์ 4
ว32224 เคมี 4
ว32244 ชีววิทยา 4
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4

7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
8.0 (320)
2.0 (80)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (2 0)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

20
15
20
5
720

20
15
20
5
760

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ว33205 ฟิสิกส์ 5
ว33225 เคมี 5
ว33245 ชีววิทยา 5
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5 (340)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ว33206 ฟิสิกส์ 6
ว33226 เคมี 6
ว33246 ชีววิทยา 6
ส33205 หน้าที่พลเมือง 4
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5 (340)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
15
20
5
640

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
640

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201 การพูด
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
7 (280)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31203 การอ่าน
ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8 (360)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
660

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด
อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0 (360)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
60
20
20
15
5
720

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32204 การฟังและดู
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ
อ32203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
8.0 (320)
1.0 (40)
2.0 (80)
0.5 (2 0)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
20
15
5
680

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 การเขียน
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ส33201 อาเซียนศึกษา
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ส33204 ศาสนาสากล
ส33205 หน้าที่พลเมือง 4
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
20
15
5
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
20
15
5
620

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201 การพูด
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
จ31201 ภาษาจีน1
จ31203 ภาษาจีนฟัง – พูด 1

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
6.5 (260)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31203 การอ่าน
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
จ31202 ภาษาจีน 2
จ31204 ภาษาจีนฟัง – พูด 2
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
7.5 (300)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

20
15
20
5
640

20
15
20
5
680

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
จ32201 ภาษาจีน3
จ32203 ภาษาจีนฟัง – พูด 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ

7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5 (340)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32202 การฟังและดู
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
จ32202 ภาษาจีน 4
จ32204 ภาษาจีนฟัง – พูด 4

7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
7.5 (300)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

20
15
20
5
700

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

20
15
20
5
660

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 การเขียน
ส33201 อาเซียนศึกษา
ส33202 หน้าที่พลเมือง 5
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
จ33201 ภาษาจีน5
จ33202 ภาษาจีนฟัง – พูด 5

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
620

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน
ส33204 ศาสนาสากล
ส33205 หน้าที่พลเมือง 6
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
จ33203 ภาษาจีน 6
จ33204 ภาษาจีนฟัง – พูด 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
1.0 (40)
60
20
15
20
5
620

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201 การพูด
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
6.5 (260)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.5
(100)

60
20
15
20
5
640

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31203 การอ่าน
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2
อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
7.5 (300)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.5 (100)

I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
680

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม

7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5 (340)

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม

ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด
อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ

1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.5 (100)
1.0 (40)

ท32202 การฟังและดู
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ
อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
700

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
7.5
(300)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.5 (100)

60
20
15
20
5
660

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33201 การเขียน
ส33201 อาเซียนศึกษา
ส33202 หน้าที่พลเมือง 5
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1

6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0 (360)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.0 (80)
1.5 (60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
5
660

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม
ท 33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน
ส33204 ศาสนาสากล
ส33205 หน้าที่พลเมือง 6
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศส 6
ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
6.0 (240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9 (360)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
2.0 (80)
1.5 (60)
60
20
15
20
5
660

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ว31103 เทคโนโลยี 1
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201 การพูด
ท31202 แต่งคาประพันธ์
ส31201 วิถีชาวพุทธ 1
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1
ส31203 วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย
ง31201 การแปรรูปอาหาร
อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
ว31104 เทคโนโลยี 2
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

ท31203 การอ่าน
ท31204 ชีวิตและงานสุนทรภู่
ส31204 วิถีชาวพุทธ 2
ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2
ส31206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ง31202 งานมาลัยและดอกไม้สด
อ31202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2
I32201 การสื่อสารค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

60
20
15
20
10
620

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.0 (280)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.0
(320)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
60
20
15
20
10
660

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ว32101 เคมีพื้นฐาน
ว32103 เทคโนโลยี 3
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส32102 ประวัติศาสตร์3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย
ท32202 ภาษาเพื่ออาชีพ
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน
ส32203 หน้าที่พลเมือง 1
ส32204 เศรษฐกิจพอเพียง
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด
ง32202 ธุรกิจ
อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3
I32202 การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
9.0
(360)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
60
20
15
20
5
720

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์4
ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
ว32104 เทคโนโลยี 4
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ4
ง32102 การงานอาชีพ 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32203 การฟังและดู
ท32204 วรรณคดีมรดก
ส32205 วิถีชาวพุทธ 4
ส32206 ภูมิปัญญาท้องถิ่นธนบุรี
ส32207 หน้าที่พลเมือง 2
ส32208 สังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ
ง32204 การขายสินค้าและบริการ
อ32203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4
อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/
ชม.)
7.5 (300)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 40)
8.0 (320)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

60
20
15
20
5
680

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1

(หน่วยกิต/
ชม.)

ภาคเรียนที่ 2

(หน่วยกิต/
ชม.)

6.0 (240)

รายวิชาพื้นฐาน

ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5
รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5 (340)

ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6
รายวิชาเพิ่มเติม

ท33201 การเขียน
ท33202 วิเคราะห์วรรณคดีไทย
ส33201 อาเซียนศึกษา
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3
ส33203 รู้ทันโลก
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1
ง33202 บัญชี 1
อ33201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5

1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน
ท 33204 วรรณกรรมท้องถิ่นธนบุรี
ส33204 ศาสนาสากล
ส33205 หน้าที่พลเมือง 4
ส33206 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน
ง33203 คอมพิวเตอร์ 2
ง33204 บัญชี 2
อ33203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6
อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6

6.0
(240)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
8.5
(340)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.0 (40)

รายวิชาพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
10
640

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
จริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60
20
15
20
10
640

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ รู้จักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข มีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีจิตอาสาในการทา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยกาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
การพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
- ครูอาจารย์จัดทาใบความรู้ โดยมีเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด คนละ 3 เรื่อง
ความยาว 1 หน้ากระดาษ มีคาถามเรื่องละ 3 ข้อ
นักเรียนอ่านใบความรู้ บันทึกการอ่าน และตอบคาถามตามใบความรู้
- ครูที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่
กาหนด โดยมีเกณฑ์การผ่านอย่างน้อย 10 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
โครงงาน
การจัดทาโครงงานให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปสู่ชุมชน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
คุณธรรม เพื่อนาเสนอองค์ความรู้ กระบวนการ ที่เกิดจากการบูรณาการตามหลักการของ STEM และ IS
(Independent Study)
กิจกรรมจิตอาสา
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ได้กาหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education :
GE) อันประกอบด้วย การเป็นพลโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเป็นธรรมทางสังคม ค่านิยมและตระหนัก
ในการรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมีสิทธิมนุษยชน การพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลโลก 5 ประการ
ประกอบด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความล้าหน้าทางความคิด มี
การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะพื้นฐาน
(Core Skills) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน(Personal learning & Development Skills) ทักษะ
พลเมือง / ความรับผิดชอบต่อสังคม(Citizenship Skills) และทักษะการทางาน(Employability Skills)
ม. 1-3 - กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
(อาทิเช่น ตักบาตรเติมบุญเกื้อหนุนพุทธศาสตร์ กิจกรรมรักษ์......แม่น้า
เจ้าพระยา เป็นต้น )
ม. 4-6
- กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(อาทิเช่น
กิจกรรมสู่ชุมชน กิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด/ผู้ป่วย
กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการซ้าซ้อน กิจกรรมทาดีเพื่อพ่อ เป็นต้น)

4. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสตรีวัดระฆังแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด, กิจกรรมชุมนุม,
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว จานวน 4 คาบ
หมวดที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด
หมวดที่ 3 กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม,
กิจกรรมธรรมศึกษา
หมวดที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและ ทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะจัดกิจกรรมใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดกิจกรรมในหมวดที่ 2-4 รวม 5 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
3. กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4)
3. กิจกรรมธรรมศึกษา 1 คาบ (หมวดที่ 3)
4. กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4)
รวม 5 คาบ/สัปดาห์
รวม 4 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4)
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4)
รวม 5 คาบ/สัปดาห์
รวม 5 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2)
3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4)
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่
4)
รวม 3 คาบ/สัปดาห์
รวม 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่
4)
รวม 3 คาบ/สัปดาห์
รวม 3 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่
4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2)
4)
4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2)
รวม 5 คาบ/สัปดาห์
รวม 5 คาบ/สัปดาห์
โดยการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 4H ดังนี้
ด้าน
Head
Heart
Hand
Health

กิจกรรม
กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมธรรมศึกษา
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา)

การวัดผลประเมินผล
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนต้องสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสาหรับการวัดและประเมิ น ผล
เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานในแต่ละสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะวัดและประเมินผลทั้งความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สื่อความ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.การวัดและประเมินผลความรู้
1.1 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระพื้นฐาน
การวัดและประเมินผลเป็นรายภาคเรียน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
และ 4 โดยวัดและประเมินผลการทางาน ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ ไม่เน้นให้ผู้เรียนมุ่งทาคะแนนสูง แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีการพัฒนาจากภาคเรียนหนึ่งต่อไปอีกภาคเรียนหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ วิธี
วัดผลและประเมินผล ดาเนินการ ดังนี้
1) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Examinations)
2) การประเมินผลรูปแบบอื่น (Other Forms of Assessment)
3) การประเมินภายใน (Internal Assessment)
1.2 การวัดและการประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพิ่มเติม
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพิ่มเติมเน้นการรายงานผลโดยการเขียนบทความ
ความเรียง งานวิจัย โครงงาน โดยนาประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนมานาเสนอ
2. การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน/ปี ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมและตัดสินผลการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ
ผ
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
มผ หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
3. การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม
หมายถึง มีทักษะที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ดี
หมายถึง มีทักษะที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีทักษะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และ
ตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม
หมายถึง มีพฤติกรรมที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ดี
หมายถึง มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากล พุทธศักราช
2557 แบ่งตามระดับชั้น 2 ระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยประกอบด้วย
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ 1-3
4. มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ 1-3
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยประกอบด้วย
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ 1-3
4. มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ 1-3
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ่าน)
และผู้เรียนทั้ง 2 ระดับชั้น ต้องไม่มี 0 ร มส และ มผ
คุณลักษณะผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1.ยอดเยี่ยมวิชาการ ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และไม่มี 0 ร มส และ มผ
2.สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.ล้าหน้าทางความคิด มีโครงงาน 1 โครงงาน
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน
5.ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการ
ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้
ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้
และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
๒. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ
๓. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัว
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คู่มือการใช้ห้องสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรังสี)
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ที่ตั้ง อาคาร ๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๑๗ ขนาด ๓.๕ ห้องเรียน
รางวัลสาคัญที่ได้รับ
- ปีการศึกษา ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ใน
โครงการ NANMEE BOOKS READING CLUB ปีที่ ๑ – ๙ จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด สนับสนุนโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
- ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓
- ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล ผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น ผอ. สุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
- ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นักเรียนรักการอ่าน นางสาวสุชาวดี บุญยะวนิช ม. ๖/๑ จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
- ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข ม. ๔/๑ “สุดยอดการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ในโครงการ NANMEE BOOKS
READING CLUB ปีที่ ๑๐ จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๒๓ ม.ค ๒๕๕๕
- ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลโล่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ใน
โครงการ NANMEE BOOKS READING CLUB ปีที่ ๑๑ จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด สนับสนุนโดย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕
- ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลโล่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ในโครงการ NANMEE BOOKS READING CLUB ปีที่ ๑๒ จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด สนับสนุนโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ๒ เม.ย. ๒๕๕๖
- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงการประกวดการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต จากศูนย์พัฒนาวิชาการห้องสมุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมป์ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
- ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง(Satri Wat Rakhang School)
โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ NANMEE BOOKS READING CLUB ปีที่ ๑๓ – ๑๘ จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์
จากัด สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
๑. เป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
๒. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในด้านการพัฒนาการเรียน การสอนของครู
และนักเรียน
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๕. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

เวลาทาการของห้องสมุด
เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ปิดทาการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องสมุด
- ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
- ชุมชนและผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจ
ห้องสมุดมีบริการดังนี้
๑. บริการยืม-คืนหนังสือ และสื่อต่างๆ ด้วยระบบ Scan นิ้วมือและยิง Bar Code
๒. บริการสืบค้นข้อมูลด้วย Computer ระบบ SMS E-Library
๓. บริการวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
๔. บริการหนังสืออ้างอิง บริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
๕. บริการ Internet บริการห้องสมุดเสียง Audio Visual บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
๖. บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด และแนะแนวการอ่าน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
๑. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๒. ห้ามนากระเป๋า แฟ้ม ถุงย่าม เข้าไปในห้องสมุด ให้วางไว้ที่ชั้นซึ่งห้องสมุดได้จัดไว้บริการ
๓. ห้ามนาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
๔. หนังสือที่ใช้เสร็จแล้ว กรุณานาเก็บเข้าที่เดิม ขึ้นชั้นตรงตามเลขหมู่ที่กาหนดที่สันหนังสือ
๕. ไม่เล่น ไม่พูดคุย ไม่ใช้โทรศัพท์ และไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด เพราะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
๖. ไม่ตัด ฉีก ทาลาย สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด หรือทาลายวัสดุ และครุภัณฑ์ในห้องสมุด ถือว่าเป็นการทาลาย
ทรัพย์สินสมบัติส่วนรวม ผู้กระทาผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายและต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
๗. ให้ครูตรวจหนังสือและสิ่งของที่นาออกทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
ข้อปฏิบัติในการยืม - คืน หนังสือ และสื่อต่างๆ
๑. นักเรียนใหม่ทุกคนต้องทาการบันทึกลายนิ้วชี้มือขวาให้เสร็จเรียบร้อย ภายในภาคเรียนที่ ๑
๒. นักเรียนต้องสแกนนิ้วมือก่อนทุกครั้งในการยืม คืน
๓. นักเรียนยืมหนังสือได้ ๓ เล่ม ต่อ ๑ คน ยืมได้นาน ๗ วัน CD, VCD, และ CD-ROM ยืมได้ ๒ แผ่น/๒ วัน
๔. สื่อทุกชนิดเมื่อยืมไปแล้ว หากส่งคืนเกินกาหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับโดยให้ช่วยงาน / งดยืม/๑ วัน / เล่ม
๕. สื่อที่ใช้ภายในห้องสมุดมี หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ และจุลสารและ เอกสาร
ทางวิชาการ (ยืมถ่ายเอกสารได้)
๖. หากผู้ใช้ทาวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดสูญหาย ต้องชดใช้แก่ห้องสมุดด้วยการซื้อวัสดุนั้นมาทดแทน
๗. ห้องสมุดจะตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุด กรณีผู้ใช้บริการขาดความรับผิดชอบ

การจัดหนังสือในห้องสมุด
การจัดหมู่หนังสือ”ระบบทศนิยมของดิวอี้”
(Dewey Decimal Classification)
เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดขึ้น ระบบนี้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของ
หนังสือ การแบ่งหมู่หนังสือแบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้
๐๐๐
ความรู้ทั่วไป General work
๑๐๐
ปรัชญา Philosophy จิตวิทยา Psychology
๒๐๐
ศาสนา Religion
๓๐๐
สังคมศาสตร์ Social Sciences
๔๐๐
ภาษา Language
๕๐๐
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Natural Sciences
๖๐๐
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) Technology
๗๐๐
ศิลปะ และนันทนาการ Art & Recreation
๘๐๐
วรรณคดี Literature
๙๐๐
ภูมิศาสตร์ Geography ประวัติศาสตร์ History
*************
การจัดหนังสือแยกตามประเภท โดยใช้อักษรแทน โดยใช้อักษรแทนสัญลักษณ์ ดังนี้
หนังสือเรื่องสั้น
ใช้อักษร “รส” หรือ J
วรรณกรรมเยาวชน ใช้อักษร “ย” หรือ J
หนังสือนวนิยาย
ใช้อักษร “น” หรือ F
หนังสืออ้างอิง
ใช้อักษร “อ” หรือ R
หนังสือคู่มือ
ใช้อักษร “ค”
วารสารและหนังสือพิมพ์ จะจัดแยกไว้อีกมุมหนึ่งของห้องสมุด โดยจะให้บริการเฉพาะวารสาร-หนังสือพิมพ์ใหม่
และวารสารล่วงเวลาแล้วเท่านั้น

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีขอบข่ายภาระงานตามโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ที่จะใช้ดาเนินงานภายในโรงเรียน ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดผลคุ้มค่า
และเน้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีหลักธรรมาภิบาล ขอบข่ายงานดังกล่าวประกอบด้วย
- งานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
- งานจัดตั้งเสนอและจัดสรรงบประมาณ
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
- งานการจัดการข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารบัญชี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยในการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ๑๑ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยหลักธรรมภิบาล
ด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส
และหลักความคุ้มค่า สอดคล้องกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นการบริหารงบประมาณโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงดาเนินงานสนองนโยบายต่างๆ ทั้ง
ของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑
โดยฉพาะอย่ างยิ่ งในสภาพที่ มีการกระจายอ านาจการบริ หารจั ดการและโรงเรี ยนเป็ นนิติ บุ คคล การมี ส่ วนร่ วมของชุมชน
หรื อผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกับโรงเรี ยนจึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญ แสดงให้ เห็ นถึ งความเป็ นเจ้ าของที่ ทุ กฝ่ ายจะต้ องร่วมกั นรั บผิ ดชอบ
และมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นงานของโรงเรี ยน ซึ่ งมี คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ เป็ นผู้ แทนของชุ มชนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ดังเช่น การวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องประสานความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร
สถานศึ กษา ครู นั กเรี ยน คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในการจั ดท าแผนของสถานศึ กษา การจั ดตั้ งค าเสนอ
และขอการจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษาเมื่อโรงเรียนพิ จารณาถึงความจาเป็น และค่าใช้ จ่ ายจริ ง
จะต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ อ นุ ม ั ต ิ โ ดยส านั ก ง าน เขตพื ้ น ที ่ ก าร ศึ ก ษา
โร ง เรี ย น จึงจะบริ ห ารจั ด การการเงิ น ได้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้ นอกจากนั้นจะต้องมี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดาเนินงานว่าเป็นตามแผนหรือเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
หรือนักเรียนมาน้อยเพียงใด มีการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ระบบ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
ยังประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อครูที่ปรึกษา ปี 2563
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ

ระดับชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8

นางสาวศศิณา เถาว์ทอง
นางสาวคัทลียา แก้วแจ้ง
นางสาวประทิน ผลสุข

นางเพ็ญพิมล
เปรี่ยมพิมาย
นายสิทธิชัย
ตันเจริญ
นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล
นางสาวประทิน ผลสุข
นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล
นางสาวพัชริยา พราหมณี
นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ
นางชื่นฤดี
สังขะวร

ครูที่ปรึกษา
นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ
นางสาวคัทลียา แก้วแจ้ง
นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ
นางสาวศศิณา เถาว์ทอง
นางสาวลีลาวดี ทองอร่าม
นางสาวสุทธิดา พาสุข
นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์
นางสาวดวงแข ชัยรถ

หัวหน้าระดับ

นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์

รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย

นางสาวจารุณี

เอนกนวล

รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ

นายฉัตรพล

บัวบาน

ระดับชั้น
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/8

นางสาวอารยาภัสร์ เดชมา
นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล
นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล
นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์
นายอรุณ
จันทบุตร
นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์
นายฉัตรพล
บัวบาน
นางสาวจารุณี เอนกนวล

ครูที่ปรึกษา
นายศรัณย์
ส่งทวน
นางสาวเจนจิรา เสพิลา
นายธนานันท์
แซ่เล้า
นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี
นางสาวนริศรา มาสันเทียะ
นายพิสิทธิ์
สุวรรณธาดา
นางสาวจตุพร วิรัตจริยาพร
นางสาวนวรัตน์ ผลทอง

ห้อง
1407
1408
1301
1302
1303
1304
1305
1411

ห้อง

1307
1308
1401
1320
1209
คอมฯสมเด็จโต

1005
1214

หัวหน้าระดับ
นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ
นายวัลลภ
มาลาพันธุ์
ระดับชั้น
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8

นางรุจิลาภา
แสนมหาชัยภา
นางสาวอุบลรัตน์ โพธิ์พรม
นางลัดดา แหวนทอง
นายนพรัตน์ นาหว้า
นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา
นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์
นางสาวพจนีย์ ทองบุญ
นางสาวฐานิกา ผมรี

หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/8

นายสุคนธ์
บุญเทียม
นายสราวุฒ
ซาเผือก
นางสาววราลักษณ์ ช่อมะลิ
นางสาวหทัยรัตน์ ราพึงจิตต์
นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์
นางสาวแวว
อรรคนิมาตย์
นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์
นายปฏิวัติ
เอ็นดู

ครูที่ปรึกษา
นายเด่นพงศ์
ฉัตรสุวรรณ
นางสาวสุทธิ์สินี ก๋าคา
นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์
นางสาววิสนี
อาแว
นายพีระสิทธิ์ ภู่สาระ
นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์
นายวัลลภ
มาลาพันธุ์
นายณัฐพล
คุ้มบุญ

ห้อง

1311
1312
1402
1216
1213
1404
1318
1103

นางสาวหทัยรัตน์ ราพึงจิตต์
นางสาวราไพร สุตนนท์
นายนิธิกร
ดีรัมย์
ครูที่ปรึกษา
นางธนิตา
รัตนพันธ์
นางรุ่งนภา
วิสิฐจิรากร
นางสาวสุวิมล กวินทรัพย์
นายชัยธวัช
มาอินทร์
นายทรงพล
แซ่ซื้อ
นายวสวัตติ์
สุริยันต์
นายนิธิกร
ดีรัมย์
นางสาวราไพร สุตนนท์

ห้อง

1210
1413
1409
1410
1208
1412

หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7
ม.5/8

นางปราณี
เขียวฉลัว
นางวรางค์อร อานมณี
นางสาวเพชรินทร์ แทนคา
นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์
นายสมเจต
หวังทอง
นางละออง อ่อนเกตุพล
นางสาววาสินี ศรีเคลือบ
นางสาวสิริรัตน์ ช่อฉาย

หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายระเบียบวินัย
รองหัวหน้าระดับ ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/8

นางลัดดา
ศิริเลิศสมบัติ
นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ
นางโกสุม
สัมพลัง
นายคณพล สายงาม
นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ
นายสิทธิศักดิ์ ดีเสียง
นายคมสันต์ จันนคร
นางสาวกาญจนา พิมวงษ์

นางสาววาสินี ศรีเคลือบ
นางสาวเพชรินทร์ แทนคา
นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์
ครูที่ปรึกษา
นายภาณุพงษ์ ไชยคง
นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์
นายณัฐภัสสร ไชยยา
นางสาวพรศิริ สอนลิลา
นายอัครเดช เขื่อนเก้า
นางสาวชัญญภัทร ธัชพงศ์กฤต

ห้อง

1319
1403
1310
1313
คอมปรีชา
ริมน้า
ห้องสมุด
1406

นางรินทร์วดี
นาคเจียม
นายคมสันต์ จันนคร
นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวรัตติยา มีเจริญ
นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต
นางสาวสรญา
มุทะธากุล
นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล
นางสาวจันทร์จิรา นาขันดี
นางรินทร์วดี
นาคเจียม
นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์
นางสาววริศรา โสภณสิริ

ห้อง
1211
1212
1314
พระธีรราช
1416

1414
1316
1405

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ระเบียบ-วินัย
ระเบียบ คือ ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
วินัย
คือ แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ
ระเบียบ-วินัย ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังมีดังนี้
๑. การเคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๑ พิธีเคารพธงชาติ เวลา ๐๗.4๐ น. สัญญาณเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลง
สดุดีมหาราชาและปฏิญาณตน สวดพระคาถาชินบัญชร และทาสมาธิปฏิบัติ แผ่เมตตา
๑.๒ พิธีในห้องประชุม
- ทุกครั้งที่เข้าห้องประชุม ต้องเดินเป็นแถว และเข้าประจาที่อย่างสงบเรียบร้อยมีสมาธิในการสวดมนต์ แผ่
เมตตาเมือ่ เลิกประชุมหรือจบการแสดงต่างๆ นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยอาการสงบ
- สาหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม แต่อยู่ในบริเวณใกล้ห้องประชุม เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ควรยืนตรงแสดงความเคารพด้วย
๑.๓ ไม่กล่าวถ้อยคาหรือแสดงกิริยาต่างๆ อันแสดงถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พระบรมฉายาลักษณ์
ของพระราชวงศ์แต่ละพระองค์ ต้องประดับและเก็บไว้ในที่สมควร
๒. การเคารพครู
๒.๑ ในห้องเรียน เมื่อครูเข้าห้องสอน หัวหน้านักเรียนจะบอกทาความเคารพ “นักเรียนเคารพ” นักเรียน
ทุกคนไหว้ กล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ” เมื่อหมดเวลาสอนหัวหน้าบอก “นักเรียนเคารพ” ทุกคนกราบพร้อมกันกล่าวคา
ว่า “ขอบคุณค่ะ” สาหรับนักเรียนภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติตามที่ครูผู้สอนกาหนด
๒.๒ หน้าประตูโรงเรียน เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนและกลับบ้าน ให้นักเรียนไหว้พระพุทธรูปประจา
โรงเรียนและครูเวรโดยวางกระเป๋าลงเสียก่อนจึง ทาความเคารพด้วยการไหว้ ก้มศีรษะลงเล็กน้อยให้ดูง ดงาม
(ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายไม่ต้องวาง)
๒.๓ เมื่อพบครูนอกห้องเรียน ให้แสดงความเคารพดังนี้ ถ้าพบกันครั้งแรกให้ไหว้ ถ้าพบกันหลายครั้งแล้ว
(ในวันเดียวกัน) หรืออยู่ใสภาพที่ไม่สามารถไหว้ได้ให้หยุดยืนตรง หันหน้าไปทางครูหรือกล่าวทักทายด้วยถ้ อยค า
สุภาพสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
๒.๔ ถ้ามีนักเรียนเดินตามหลังครูและรีบต้องการจะเดินล่วงหน้าไปก่อนให้ขออนุญาตแล้วจึงเดินขึ้นหน้าไป
๒.๕ นักเรียนสามารถแสดงความเคารพครูได้ตลอดเวลา ด้วยการตั้งใจและเอาใจใส่วิชาที่เรียน มีกริยา
มารยาท สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อม และสารวมอยู่เสมอ
๒.๖ ทุกครั้งที่มีการอบรม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดผู้อบรมจะเป็นครูหรือวิทยากรภายนอกก็ตามนักเรียนจะ
จัดตัวแทนกล่าวนาทาความเคารพ และในตอนจบการอบรมให้กล่าวแสดงความเคารพ เช่นเดียวกับที่เรียนใน
ห้องเรียน
๒.๗ เมื่อไปพบครูเพื่อรับงานหรือรับคาแนะนาต่าง ๆ ควรนั่งและน้อมตัวอย่างสุภาพ ถ้าไปเป็นกลุ่มควร
เข้าแถวให้เป็นระเบียบโดยเฉพาะครูชาย นักเรียนควรสารวมกิริยา วาจาให้มากที่สุด
๒.๘ นักเรียนเคารพครูขณะอยู่นอกโรงเรียน โดยแสดงความเคารพด้วยการไหว้
๒.๙ ก่อนเข้าออกห้องเรียน หรือห้องพักครู ให้ขออนุญาตก่อน

๓. การเคารพบุคคลทั่วไป
๓.๑ นักเรียนต้องมีสัมมาคาระต่อผู้มีอาวุโสกว่าตามควรแก่วัยและฐานะ เช่น การเคารพรุ่นพี่
๓.๒ เมื่อมีแขกพิเศษมาเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนแสดงความเคารพต่อผู้นั้นเช่นเดียวกับที่กระทาต่อครู
ของตนและถ้าแขกผู้นั้นเข้าไปดูการสอนหน้าห้องเรียนถ้าเห็นสมควรจะบอกแสดงความเคารพได้ หัวหน้าห้องควร
ปฏิบัติ
๔. การเคารพต่อสถานที่
๔.๑ การเข้ามาในโรงเรียนทุกครั้งนักเรียนต้องเคารพและให้เกียรติต่อสถานที่ด้วยการแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
๔.๒ รู้จักกาลเทศะ เช่น ไม่ก้าวก่ายเข้าไปใช้ห้องพักครู หรือโต๊ะครู โดยมิได้รับอนุญาต
-ห้องสมุด เป็นห้องเรียนที่ต้องการความสงบเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้ไม่ควรทาเสียงรบกวน
-ห้องประชุม เป็นที่รวมกลุ่มชนเพื่อต้องการฟังประชุม ควรใช้ด้วยความสงบ
-ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ ควรใช้ให้ถูกตามชนิด ไม่นาอาหารเข้าไปรับประทาน
-ห้องพยาบาล เป็นที่พักผู้ป่วย ที่ต้องการความสงบ ไม่ควรถือโอกาสเป็นที่พักผ่อนของผู้ไม่เจ็บป่วย
-ห้องน้า ควรช่วยกันรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ นักเรียนไม่ควรใช้ห้องน้า
ร่วมกับครู
๕. การมาโรงเรียนสาย
นักเรียนที่มาโรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถว ถือว่ามาโรงเรียนสาย ต้องปฏิบัติดังนี้
๕.๑ มาหลังสัญญาณเข้าแถว แต่ทันเข้าห้องเรียนในคาบที่หนึ่ง
-ยืนเป็นแถวอยู่ที่ที่ครูหรือสารวัตรนักเรียนกาหนด
-เคารพธงชาติ สวดมนต์ ฯลฯ พร้อมนักเรียนคนอื่นๆ
-ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากครูเวร
-ว่ากล่าวตักเตือนตามที่ครูเวรเห็นสมควร
๕.๒ มาหลังสัญญาณเข้าคาบเรียนที่หนึ่ง (๐๘.2๐-๐๙.0๐ น.)
-รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน เขียนชื่อและชั้นลงในใบรายงานการมาสาย
และให้ทากิจกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
๕.๓ มาสายหลังเวลา ๐๙.0๐ น. โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อสอบถามสาเหตุ และแก้ไขพฤติกรรม
๖. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเองและทาหนังสือขอ
อนุญาตที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

ระเบียบโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ว่าด้วยจรรยา มารยาท และการทาความเคารพของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------ด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามของไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ “โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” จึงกาหนดเป็น
ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทและการทาความเคารพของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็น “กัลยาณีสตรีวัด
ระฆัง” ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทและการทาความเคารพของนักเรียนพ.ศ. ๒๕63”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ “วันถัดจากวันประกาศ” เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓.๒ “ครูเวรประจาวัน” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ จากทางโรงเรียน
ในการดูแลนักเรียน ตามสถานที่ต่างๆในแต่ละวัน
๓.๓ “ครู” หมายถึง ครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓.๔ “ผู้มีเกียรติ” หมายถึง บุคคลที่รับเชิญ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นหมู่คณะหรือบุคคลเดียว
๓.๕ แบบกาหนดของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึง หน่วยงานของกระทรวง
วัฒนธรรม ที่กาหนดแบบอย่างการปฏิบัติตามมารยาทไทยออกแบบใช้แบบเดียวกันทั่วประเทศ
หมวดที่ ๒
ว่าด้วยจรรยามารยาทและการทาความเคารพ
ข้อ ๔ การแสดงความเคารพเมื่อแรกเริ่มเข้าสู่บริเวณโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ เมื่อนักเรียนเข้าสู่บริเวณโรงเรียนให้
นักเรียนหยุดทาความเคารพครูเวรประจาวันด้วยการไหว้ตามแบบกาหนดของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ไหว้พระตามจุดตาแหน่งที่โรงเรียนกาหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
ข้อ ๕ การแสดงความเคารพเมื่ออยู่ในห้องเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ เมือ่ ครูเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าชั้นบอกทาความเคารพโดยใช้คาว่า “นักเรียน” ให้นักเรียนทุกคน
หยุดกิจกรรมต่างๆ ทุกอย่าง แล้วนั่งตัวตรงหัวหน้าบอกว่า “ทาความเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนไหว้พร้อมกล่าวคาว่า
“สวัสดีค่ะ”
๕.๒ ในระหว่างที่ครูกาลังสอน หากมีข้อสงสัยในบทเรียนให้ยกมือขึ้นเมื่อครูอนุญาตจึงยืนถามข้อสงสัยได้
และเมื่อได้รับคาอธิบายเข้าใจแล้ว ให้กล่าวคาว่า “ขอบคุณค่ะ
๕.๓ เมื่อเข้าหาครูเพื่อส่งงานหรือรับงานให้นักเรียนยืนตรงในระยะที่ห่างพอสมควรเมื่อรับหรือส่งแล้ว
นักเรียนจะกลับมาที่โต๊ะ ให้นักเรียนทาความเคารพด้วย “การไหว้”
๕.๔ การออกหรือการเข้าห้องเรียนในขณะที่คุณครูกาลังสอนหรืออยู่ในห้อง นักเรียนต้องขออนุญาตก่อน
ทุกครั้ง โดยยืนตรงแล้วกล่าวคาว่า “ขออนุญาตค่ะ” เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้นักเรียน “ไหว้” พร้อมกล่าวคาว่า
“ขอบคุณค่ะ”
ข้อ ๖ การแสดงความเคารพเมื่ออยู่ภายนอกห้องเรียนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ เมื่อเดินสวนทางกับครู หรือผู้ใหญ่หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนหยุดยืนตรงและ “ไหว้”พร้อมกล่าวคา
ทักทายว่า “สวัสดีค่ะ” ในกรณีนี้หากเป็นการพบครั้งแรกสาหรับครูให้ปฏิบัติด้วยการไหว้ และถ้าเป็นการพบกันใน
ครั้งต่อไปให้ยืนตรงเป็นการแสดงความเคารพ

๖.๒ เมื่อขึน้ ลงบันไดให้ยึดหลักชิดขวาเสมอและเมือ่ เดินสวนทางกับครูหรือผู้ใหญ่หรือแขกผู้มีเกียรติให้
นักเรียนหยุดยืนอยู่กับที่จนกว่า ครู ผู้ใหญ่หรือแขกผู้มีเกียรติเดินผ่านไป
๖.๓ เมื่อนักเรียนจะเดินแซงครู ให้นักเรียนกล่าวคาว่า “ขออนุญาตค่ะ” แล้วจึงเดินก้มหลังเล็กน้อย แล้ว
เดินแซงผ่านไป
๖.๔ ขณะที่ครูหรือผู้ใหญ่หรือแขกผู้มีเกียรติอยู่กับที่ ถ้านักเรียนต้องการเดินผ่านให้ก้มหลังเล็กน้อย
๖.๕ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนรุ่นน้องแสดงความเคารพรุ่นพี่ด้วยการไหว้
และนักเรียนรุ่นพี่ควรรับไหว้รนุ่ น้อง (ในกรณีมีงานพิธีตามความเหมาะสม) เป็นการตอบรับการแสดงความเคารพซึ่ง
กันและกัน
ข้อ ๗ การแสดงความเคารพ เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้ เมื่อพบครูให้นักเรียนทาความเคารพด้วย
การ“ไหว้” อาจจะกล่าวคาทักทายตามควรแก่กรณี ทั้งนี้การทาความเคารพให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เช่น กรณีขับขีย่ านพาหนะอยู่ในที่คับขันอันตราย เป็นต้น ไม่ต้องยกมือไหว้ ให้กล่าวทักทายอย่างเดียว
ข้อ ๘ การเคารพต่อสถานที่
๘.๑ นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และเมื่ออยู่นอกเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่ง
กายสุภาพ
๘.๒ แนะนาผู้ปกครอง และผู้อื่นที่เข้ามาในโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ
๘.๓ นักเรียนควรเคารพสถานที่ต่อไปนี้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
๘.๓.๑ ห้องพักครู โต๊ะครู ไม่ก้าวก่ายเข้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
๘.๓.๒ ห้องเรียน ไม่ขีดเขียนหรือพ่นสีตามโต๊ะเก้าอี้ไม่เล่นและไม่นาอาหารเข้าไปรับประทาน
๘.๓.๓ ห้องสมุด ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๘.๓.๔ ห้องประชุม ต้องรักษามารยาทไม่คุยเสียงดัง
๘.๓.๕ ห้องพยาบาล ไม่ควรถือโอกาสใช้เป็นที่พักผ่อนของผู้ไม่เจ็บป่วย
๘.๓.๖ ห้องน้า ไม่ควรใช้ห้องน้าครู และต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ข้อ ๙ สถานการณ์ที่นักเรียนไม่ต้องทาความเคารพ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ ขณะอยู่ในแถว หรืออยู่ในความควบคุมดูแลของครู
๙.๒ ขณะกาลังร่วมในมณฑลพิธีต่างๆ
๙.๓ ขณะกาลังรับประทานอาหาร
๙.๔ ขณะกาลังถือ หรือแบกหามสิ่งของต่างๆ
ข้อ ๑๐ การทาความเคารพให้ใช้ตามแบบกาหนดของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวง
วัฒนธรรม
ข้อ ๑๑ นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพครูในโรงเรียนทุกคนทั้งที่ยู่ภายในบริเวณโรงเรียนและภายนอกบริเวณ
โรงเรียน หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนความในระเบียบนี้อย่างจงใจจนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อจรรยามารยาทของ
นักเรียนโดยส่วนรวมให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักเรียนตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๒ ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63

www.pts
(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ระเบียบโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕63
-----------------------------------เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนและการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัด
ระฆัง เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕63”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ “วันถัดจากวันประกาศ” เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง อื่นในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ซึ่ง ขัดแย้ง กั บ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้มีข้อกาหนดดังนี้
๑. ผม
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตัดผมตรงและเปียเดียว เริ่มถักไม่สูงเกินใบหูความยาวของ
เปียที่ถักยาวไม่เกินสะบักหลัง ติดกิ๊บให้เรียบร้อย ใช้กิ๊บสีดาห้ามใช้กิ๊บพลาสติกทุกชนิด หากไว้ผมยาวให้ตัดตรงและ
ถักเปียเดียวตรงกลางเริ่มตั้งแต่ท้ายทอยลงไป โดยความยาวของผมเปียที่ถักแล้วต้องไม่เกินชายปกเสื้อ ไม่ซอย ไม่
สไลด์ ไม่ไว้ผมม้า ไม่แสกกลาง ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม
๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตัดผมตรงและรวบผมอยู่ในระดับใบหู ความยาวของผมที่รวบ
แล้วยาวไม่เกินสะบักหลัง ให้ตัดผมทรงนักเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกประการ หรือถ้า
จะไว้ผมยาวต้องรวบด้วยยางแล้วผูกริบบิ้นทับให้เรียบร้อย ไม่ต่อผม ไม่สไลด์ ไม่แสกกลาง ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม
1.3 ริบบิ้นที่ผูกผมใช้ของโรงเรียน ระดับ ม.1 ม.4 สีดาระดับ ม.2 ม.5 สีกรมท่า ระดับ ม.3 ม.6 สีน้าตาลดา
1.4 หากพบนักเรียนคนใดที่ไว้ผมยาว แล้วเป็นเหา จะเชิญ ผู้ปกครองมารับทราบข้อตกลง และแก้ไ ข
ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ถ้ายังมีเหาอีก นักเรียนจะต้องตัดผมสั้น
๒. เครื่องแบบนักเรียน
๒.๑ เสื้อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ใช้ผ้าสีขาวเนื้อ เรีย บเกลี้ยง เนื้อไม่บาง แบบเสื้ อ ปก
ทหารเรือ คอไม่กว้างและลึกเกินไป พอสวมศีรษะได้สะดวก ความยาวขอบปกให้เหมาะกับตัวเสื้อปลายแขนจีบ
พองาม รอบปลายแขนกว้าง ๒-๒ ๑/๒ ซ.ม. ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก ๕ ซ.ม. ความยาวของตัวเสื้อ
เมื่อยืนตรงวัดจากข้อมือมาตั้งแต่ ๘-๑๐ ซ.ม. ชายของของเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓ ซ.ม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่
ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า
ขนาดกว้างไม่เกิน ๑๒ ซ.ม. เหนือราวนมเบื้องขวาปักอักษรย่อ ส.ร. เหนือรอยต่อปกเสื้อด้านซ้ายปักจุดสีน้าเงิน
แสดงระดับชั้น ม.๑ กับ ม.๔ ปัก ๑ จุด , ม.๒ กับ ม.๕ ปัก ๒ จุด , ม.๓กับ ม.๖ ปัก ๓ จุด ดังรูป

(๑. ผม การดาเนินการให้รอประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ)

๒.๒ ผ้าผูกคอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (คอซอง) ให้ผ้าสีเดียวกับกระโปรงนักเรียนขนาดกว้าง
๑๐-๑๕ ซ.ม. ความยาวตั้งแต่ ๘๐ ซ.ม. ขึ้นไปไม่เกิน ๑๐๐ ซ.ม. ดูสุภาพเหมาะสม หรือใช้คอซองสาเร็จรูป ความ
ยาวเสมอคอเสื้อ
๒.๓ เสื้อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเรียบเกลี้ยงไม่บาง แบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอดไม่
มีสาบ กระดุมกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกประมาณ ๕ ซ.ม. ปลายแขนมี
จีบพองาม ขอบปลายแขนกว้าง ๒-๒ ๑/๒ ซ.ม. เหนือราวนมเบื้องขวา ปักอักษรย่อ ส.ร. ปลายปกเสื้อด้านซ้ายปัก
จุดแสดงระดับชั้นตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกาหนด เข็มเครื่องหมายโรงเรียนกลัดเหนืออักษร ส.ร. เก็บชายเสื้อ
ใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ดึงชายเสื้อให้หย่อนลงมาจนคลุมปิดเข็มขัด
๒.๔ กระโปรงทุกระดับชั้นใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเรียบเกลี้ย งมีจีบด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๖ จีบ ซ้าย ๓
จีบ ขวา ๓ จีบ หันจีบออกมาด้านนอกเย็บจีบจากขอบล่างลงมาประมาณ ๘-๑๒ ซ.ม. ความลึกประมาณ ๓-๔ ซ.ม.
เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป ชายกระโปรงพับกว้าง ๓-๔ ซ.ม. กระโปรง เมื่อสวม
ให้ขอบบนอยู่ที่ระดับเอว ความยาวของกระโปรงยาวคลุมปิดเข่าล่างลงมา 2 นิ้ว
๒.๕ เข็มขัด ใช้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง ๓-๔ ซ.ม.หัวเข็ม
ขัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน แบบทรงยืนสีดาชนิดหัวกลัด มีปลอกสาหรับสอดปลายเข็ มขัดขนาดกว้าง ๑-๑.5
ซ.ม. สีเดียวกับเข็มขัด ทับขอบกระโปรง (ห้ามติดรูปลอกหรือเขียนด้วยสีต่างๆ) ถ้าจะเขียนชื่อให้เขียนด้านใน
๒.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวประมาณครึ่งน่องสีขาวล้ วนแบบธรรมดา ลอนเล็กเวลาสวมให้พับตลบลงมา ๒
ทบ กว้าง 3 - 4 ซ.ม. เหนือข้อเท้าเล็กน้อย ไม่ใช้ถุงเท้าไนล่อนหรือถุงเท้าผ้าหรือถุงเท้าสั้นแค่ตาตุ่มมีพื้นสีดา
๒.๗ รองเท้า ใช้แบบเดียวกันทุกระดับ รองเท้าหนัง สีดา แบบหุ้มส้น หัวมนชนิดมีสายรัดหลัง เท้าติด
กระดุม ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.
๓. เครื่องแบบพลศึกษา
๓.๑ กางเกง ใช้กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า มีขลิบสีเหลืองด้านข้าง และปักชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ดังรูป

๓.๒ เสื้อโปโลสีเหลืองตามแบบที่โรงเรียนกาหนดปักชื่อนามสกุลเหนือกระเป๋าเสื้อขนาดตัวหนังสือ ๑ ซ.ม.
ปักจุดสีน้าเงินแสดงระดับชั้น ม.ต้น ปักที่ปกเสื้อด้านซ้าย ส่วน ม.ปลายปักที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านขวา

๓.๓ รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีกุ๊น ไม่มีลวดลาย
๓.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนแบบธรรมดาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๖
๓.๕ ให้สวมชุดพลศึกษาเฉพาะวันที่เรียนพลศึกษาเท่านั้น
หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องสวมเสื้อบังทรงหรือเสื้อทับเสื้อในสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย แบบเรียบร้อย
และใช้เสื้อชั้นในสีอ่อน ไม่มีลวดลาย

4. เครื่องแบบยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4.1 หมวก ใช้หมวกสีกรมท่า แบบมีแก๊ปข้างหน้า และตลบปีกด้านข้าง ประดับเครื่องหมายหน้าหมวก
4.2 เสื้อปกเชิ้ตสีฟ้าอมเทา แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง3.5 ซ.ม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด 4
เม็ด ที่อกมีกระเป๋าเสื้อข้างละ 1 ใบ มีสาบตรงกลางตามแนวดิ่งปกกระเป๋าเป็นรูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง มีอินทรธนู
สีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างกว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. มีปลายมน มี
กระดุมข้างละ 1 เม็ดที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ กระโปรงสีฟ้าอมเทา ยาวคลุมปิดเข่าล่างลงมา 2 นิ้ว ด้านหน้า
และด้านหลังมีจีบหันทางเดียวกัน ด้านละ 6 จีบ สวมทับชายเสื้อ
4.3 ผ้าพันคอสีกรมท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มุมผ้าผูกคอด้านหลังติดเครื่องหมายยุวกาชาด
4.4 เข็มขัดหนังสีดา กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นชนิดหัวเกี่ยวทาด้วยโลหะสีเงิน มีตราเครื่องหมายยุวกาชาด
4.5 ถุงเท้าและรองเท้า ใช้แบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
5. เครื่องแบบเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5.1 หมวก ใช้หมวกสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้
หน้าหมวกอยู่กึ่งกลางหน้าผาก พักปีกหมวกด้านหลังขึ้น
5.2 เสื้อปกเชิ้ตสีเขียวแก่คอพับ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง 3.5 ซ.ม. มีกระดุมเหนือเข็ม
ขัด 4 เม็ด ที่อกมีกระเป๋าเสื้อข้างละ 1 ใบ มีสาบตรงกลางตามแนวดิ่งปกกระเป๋าเป็นรูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง มี
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างกว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. มี
ปลายมน มีกระดุมข้างละ 1 เม็ดที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ กระโปรงสีเขียวแก่ ยาวคลุมปิดเข่าล่างลงมา 2 นิ้ว
ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบหันออกด้านข้าง ข้างละ 1 จีบ สวมทับชายเสื้อ
5.3 ผ้าพันคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามสีประจาเขตพื้นที่การศึกษา และมีห่วงสวมผ้าผูกคอ
5.4 เข็มขัดหนังสีดา กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาด้วยโลหะสีทอง มีลายนูนตรา
เครื่องหมายเนตรนารี
5.5 ถุงเท้าและรองเท้า ใช้แบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
๖. กระเป๋า

กระเป๋าเคียง

กระเป๋าเป้

๖.๑ กระเป๋าหนังสือให้ใช้กระเป๋าเป้ของโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
๖.๒ กระเป๋าเคียง ให้ใช้กระเป๋าเคียงของโรงเรียน ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด สาหรับใส่อุปกรณ์การเรียน
ไม่ใช้กระเป๋าเคียงอื่นๆ หากใช้ถือว่าผิดระเบียบของโรงเรียน โดยต้องใช้คู่กับกระเป๋าหนังสือเท่านั้น และห้า มขี ด
เขียนหรือทาลวดลายใดๆบนกระเป๋าทุกชนิด

๗. เครื่องประดับ
๗.๑ เครื่องประดับ ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับและของมีค่าทุกชนิด เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อย
เชือกต่างๆ แหวน ต่างหู และ ห้ามเจาะลิ้น เป็นอันขาด นักเรียนที่เจาะหูให้ใช้ก้านใสและใส่เพียงข้างล่ะ 1 รูเท่านั้น
๗.๒ ห้ามนักเรียนใช้เครื่องสาอางทุกชนิด
๗.๓ แว่นตาสาหรับนักเรียนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือสายตาเอียงขนาดพองาม กระจกแว่นตาแบบ
ใสหรือสีสุภาพกรอบแว่นตาไม่มีลวดลาย ใช้สีดา สีทอง สีเงิน สีน้าตาล หรือสีกรมท่าเท่านั้น
๗.๔ นาฬิกา ให้ใช้สายโลหะสแตนเลส หรือหนัง ขนาดตัวเรือนนาฬิกาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ นิ้ว
โดยใช้ได้เพียง สีเงิน สีทอง สีดา และ สีน้าตาล เท่านั้น
8. การใช้โทรศัพท์ นักเรียนต้องขออนุญ าตใช้โทรศั พท์ตามที่โรงเรียนกาหนดไว้ ให้ถือเป็นสิทธิ์ของ
โรงเรียน
คาเตือน หากนักเรียนฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ข้อหนึ่ง
ข้อใด เช่น เสื้อ กระโปรง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดหรื อเครื่องประดับ โรงเรีย นจะเก็บรักษาไว้ที่ห้ องกลุ่ ม
บริหารงานบุคคลให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืนภายใน ๗ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63
(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

รูปภาพ
การแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕63
เครื่องแบบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดพละชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดพละชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

+

เครื่องแบบเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เครื่องแบบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดพละชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระเบียบโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ว่าด้วยการตัดคะแนน-เพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2563
----------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นโรงเรียนสตรีล้วน มีนักเรียนจำนวนมำกหลำกหลำยแตกต่ำงกัน แต่สิ่งที่
เป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือมุ่งอบรมปลูกฝังให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ “กัลยำณีสตรีวัดระฆัง” หญิงที่งำมพร้อม
ด้วยกิริยำมำรยำท
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนมีหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบ สำมำรถปฏิบัติได้เป็นแบบเดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยโรงเรียนพิจำรณำแล้วเห็นสมควร
กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรตัดคะแนน-เพิ่มคะแนนควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 สอดคล้อง
กับระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและควำม
เข้ำใจตรงกันระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ ระเบียบโรงเรียนสตรี วัดระฆัง ว่ำด้วยกำรตัดคะแนน-เพิ่มคะแนนควำม
ประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดของโรงเรียนมีส่วนกำหนดไว้แล้ว ซึ่ง ขัดกับระเบียบนี้ให้ ใ ช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ใช้บังคับกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ข้อ 5 กำรตัดคะแนนและเพิ่มคะแนนควำมประพฤตินักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. กำหนดให้ทุกคนมีคะแนนควำมประพฤติคนละ 100 คะแนน และนักเรียนจะต้องรั กษำ
คะแนนนี้ไว้ไม่ให้ถูกตัดเกิน ๕0 คะแนน ใน 1 ภำคเรียน
2. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตำมแนวปฏิบัตินี้ เมื่อกระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนแนวปฏิบัติ
และข้อบังคับของโรงเรียน
3. ให้พิจำรณำโทษโดยคณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน ครูที่ปรึกษำ หรือ
หัวหน้ำระดับชั้น
4. โทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด มี 4 สถำน ดังนี้
4.1 ว่ำกล่ำวตักเตือน
4.2 ทำทัณฑ์บน ให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติว่ำด้วยกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
4.3 ตัดคะแนนควำมประพฤติให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติว่ำด้วยกำรตัดคะแนน
ควำมประพฤตินักเรียนของสถำนศึกษำกำหนด
4.4 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. หลังจำกลงโทษนักเรียนที่กระทำควำมผิด อันเป็นโทษสูง สุดแล้ว หำกนักเรียนผู้นั้นได้
กระทำควำมผิดอีกในทุกกรณี ให้เชิญผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษำรับทรำบ และทำบันทึกหลักฐำนและให้อยู่ใน
ควำมดูแลของผู้ปกครอง
คะแนนที่ถูกตัด
น้อยกว่ำ 20 คะแนน
21-30 คะแนน
31-50 คะแนน
51 คะแนนขึ้นไป

บทลงโทษ
ว่ำกล่ำวตักเตือน บันทึกหลักฐำนและแจ้งผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำรับทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษร
เชิ ญ ผู้ ป กครองและครูที่ ป รึก ษำรับ ทรำบให้ ค วำมร่ วมมือ ควบคุ ม ดู แ ล แก้ไ ข
ปรับปรุงพฤติกรรม และให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เชิญผู้ปกครองและครูที่ปรึกษำรับทรำบกำรทำทัณฑ์บน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
และให้ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ภำยนอก
เชิญผู้ปกครองและครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำระดับ รับทรำบพิจำรณำให้หนักเรียนเข้ำ
ค่ำยกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

6. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป จะยังไม่พิจำรณำในกำรเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และถ้ำถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป ไม่ผ่ำนวิชำหน้ำที่พลเมือง
7. กำรถูกลงโทษให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปดูแลเป็นเหตุให้นักเรียนผู้นั้นหมดสิทธิ์ในกำรสอบ
ปลำยภำคในรำยวิชำใด นักเรียนผู้นั้นต้องมำดำเนินกำรติดตำมซ่อมเวลำเรียนจนมีสิทธิ์สอบได้
8. นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนควำมประพฤติเกิน 100 คะแนน ไม่ว่ำควำมผิดครั้งสุดท้ำยจะ
เป็นควำมผิดฐำนใด ให้คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียนบันทึ กหลักฐำนและรำยงำนข้อมู ลให้
กลุ่มบริหำรวิชำกำรบันทึกผลกำรประเมินคุณลักษณะของนักเรียนผู้นั้น และขออนุมัติผู้บริหำรเปลี่ยนที่เรียน
9. กำรลงโทษนักเรียนผู้ใด ผู้ลงโทษจะลงโทษได้จะต้องปรำกฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่ำนักเรียนผู้
นั้นได้กระทำควำมผิดและสมควรถูกลงโทษ ทั้งนี้ให้เข้ำคณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินนักเรียน
10. เกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
ตารางเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
หมวดทั่วไป
ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
หักคะแนน
1
มำไม่ทันเข้ำแถว
2
2
มำโรงเรียนสำย หลังเวลำเข้ำแถว เวลำ 08.00 น.
5
3
ไม่เข้ำแถวเคำรพธงชำติตอนเช้ำ (ยกเว้นทำกิจกรรมตำมที่ครู
5
มอบหมำย)
4
ไม่เข้ำ-ออก ทำงประตูโรงเรียน มีเจตนำหลบหนีโรงเรียน
10
5
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต
5
6
ไม่นำบัตรนักเรียนมำโรงเรียน
5
7
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลเรียก แล้วไม่มำพบโดยไม่มีเหตุผลอัน
5
สมควร
8
ใช้กระเป๋ำไม่ถูกระเบียบ (ใช้เฉพำะกระเป๋ำของโรงเรียนเท่ำนั้น)
5
9
นำอุปกรณ์ที่ไม่เหมำะสมมำโรงเรียน เช่น ไพ่
10
10 ยืมหนังสือห้องสมุด และไม่ส่งคืนจนถูกทวงถำม
5
11 ตัดหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
10
12 ปลอมลำยมือผู้ปกครอง ครู หรือผู้อื่น
10
13 จงใจไม่นำผู้ปกครองมำพบ และ/หรือแอบอ้ำงผู้อื่นเป็น
10
ผู้ปกครอง ในกรณีที่ครูเรียกพบ
14 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดระหว่ำง
10
เรียน หรือเวลำตำมที่โรงเรียนกำหนด
15 พกอำวุธ/สิ่งของคล้ำยอำวุธ/วัตถุระเบิดมำโรงเรียน
20
16 อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน
ตำมที่คณะ
พิจำรณำ
กรรมกำรฯ
เห็นสมควร

หมายเหตุ
ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำพิธีหน้ำเสำธง
ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำพิธีหน้ำเสำธง
ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำพิธีหน้ำเสำธง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ยึดของไว้และเชิญผู้ปกครองมำรับคืน
ยึดของไว้และเชิญผู้ปกครองมำรับคืน
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
พิจำรณำโทษขั้นสูง เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครอง
ว่ำกล่ำวตักเตือน ยึดของไว้และเชิญ
ผู้ปกครองมำรับคืน
พิจำรณำโทษขั้นสูง

หมวดเครื่องแต่งกาย
ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
1
ใส่เสื้อที่ไม่ปักชื่อ-สกุล อักษรย่อ ส.ร. และจุดวงกลมบอก
ระดับชั้น
2
ใส่เสื้อของผู้อื่นมำโรงเรียน และเสื้อสถำบันอื่น
3
สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมำะสมมำโรงเรียน
4
5
6
7
8
9

หักคะแนน
หมายเหตุ
5
ว่ำกล่ำวตักเตือน
10
5

ใส่เสื้อปล่อยชำยเสื้อออกนอกกระโปรง ทั้งในและนอกบริเวณ
10
โรงเรียนสวมกระโปรงสั้นกว่ำที่กำหนด
สวมเครื่องแบบชุดพลศึกษำไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับวันที่เรียน
5
ไม่สวมเสื้อบังทรง หรือสวมเสื้อบังทรงในผิดระเบียบ
10
ทรงผมไม่ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน ย้อม ดัด เปลี่ยนสี
10
ผม หรือซอยผม
แต่งหน้ำ กันคิ้ว ทำคิ้วถำวร สักขอบตำ ใส่คอนแทคเลนส์สี /
10
บิ๊กอำย ศัลยกรรมควำมงำมที่ไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน
ตำมที่คณะ
พิจำรณำ
กรรมกำรฯ
เห็นสมควร

ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน ยึดของไว้และเชิญ
ผู้ปกครองมำรับคืน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน

หมวดการเรียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ลักษณะพฤติกรรม
ขำดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผล 2 วันติดต่อกัน
ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินกำร
ไม่เรียนตำมตำรำงเรียนของตนเอง (คิดตำมรำยคำบ)
ไม่นำอุปกรณ์กำรเรียนและกระเป๋ำมำโรงเรียน หรือไม่นำกลับ
บ้ำน
ทุจริตกำรสอบ
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน
พิจำรณำ

หักคะแนน
5
5
5
5

หมายเหตุ
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน
ว่ำกล่ำวตักเตือน

50
พิจำรณำโทษขั้นสูง
ตำมที่คณะ
กรรมกำรฯ
เห็นสมควร

หมวดความประพฤติ
ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
หักคะแนน
1 ไม่สำรวมกิริยำ มำรยำท กล่ำววำจำไม่สุภำพ หยำบคำย ทั้งใน
5
บริเวณและนอกบริเวณโรงเรียน
2 ทะเลำะวิวำท แต่ไม่ใช้กำลังทำร้ำยต่อกัน และมีส่วนร่วมในกำร
10
กระทำควำมผิด
3 ทะเลำะวิวำท ใช้กำลังทำร้ำยกัน และมีส่วนร่วมในกำรกระทำ
40
ควำมผิด
4 นำบุคคลภำยนอกมำทะเลำะวิวำทกับนักเรียนในบริเวณ
50
โรงเรียน
5 สูบบุหรี่ และ/หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง/จำหน่ำย
40

หมายเหตุ
ว่ำกล่ำวตักเตือน
พิจำรณำโทษขั้นสูง
พิจำรณำโทษขั้นสูง
พิจำรณำโทษขั้นสูง
พิจำรณำโทษขั้นสูง

ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
6 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือมีไว้ในครอบครอง/จำหน่ำย
7 มีพฤติกรรมใช้สำรหรือจำหน่ำยสำรเสพติด
8 มีหนังสือและ/หรือสื่อลำมกอนำจำรไว้ในครอบครองเพื่ออ่ำน
หรือดู
9 วำงตัวไม่เหมำะสมกับเพื่อนต่ำงเพศ หรือเพื่อนเพศเดียวกัน
และประพฤติตัวส่อไปในทำงชู้สำว
10 แสดงกำรข่มขู่เพื่อหวังทรัพย์
11 เที่ยวเตร่ในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม
12 เล่นกำรพนัน
13 ทำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน ผู้อื่น และสำธำรณสมบัติ
14 แสดงกิริยำ วำจำ มำรยำท อำกำร ที่ขำดควำมเคำรพต่อครู
15 ลักขโมย หรือแอบอ้ำงเป็นเจ้ำของสิ่งของของผู้อื่น
16 อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน
พิจำรณำ

หักคะแนน
หมายเหตุ
50
พิจำรณำโทษขั้นสูง
50
พิจำรณำโทษขั้นสูง
20
พิจำรณำโทษขั้นสูง
20
30
20
40
50
40
50
ตำมที่คณะ
กรรมกำรฯ
เห็นสมควร

ว่ำกล่ำวตักเตือน
พิจำรณำโทษขั้นสูง
ว่ำกล่ำวตักเตือน
พิจำรณำโทษขั้นสูง
พิจำรณำโทษขั้นสูง
ว่ำกล่ำวตักเตือน
พิจำรณำโทษขั้นสูง

หมวดอาคารสถานที่
ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
1
ไม่รักษำควำมสะอำดในบริเวณห้องเรียน/โรงเรียน/เขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2
นำอำหำร/เครื่องดื่มขึ้นไปรับประทำนบนอำคำรเรียน และ
ออกนอกโรงอำหำร
3
เล่นกีฬำทุกประเภทในห้อง/อำคำรเรียนหรือในสถำนที่ที่ไม่
เหมำะสม
4
เข้ำไปมั่วสุมในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม
5
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียน
พิจำรณำ

หักคะแนน
หมายเหตุ
5
ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำกิจกรรม
10

ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำกิจกรรม

5

ว่ำกล่ำวตักเตือน ทำกิจกรรม

30
พิจำรณำโทษขั้นสูง
ตำมที่คณะ
กรรมกำรฯ
เห็นสมควร

หมายเหตุ โทษขั้นสูง คือ 1. ทำทัณฑ์บนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทำงศำสนำร่วมกับ
ผู้ปกครอง และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประเภทละ 2 กิจกรรม
2. อยู่ในควำมดูแลของผู้ปกครองระยะหนึ่งจนกว่ำพฤติกรรมจะดีขั้น
3. อยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียนระยะหนึง่
จนกว่ำพฤติกรรมจะดีขั้น
11. ของกลำงที่ถูกยึด ผู้ปกครองต้องมำรับดัวยตนเองภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ถูกยึด
มิฉะนั้นจะถือว่ำไม่ต้องกำรรับคืน และจะต้องถูกตัดคะแนนเท่ำกับครั้งแรก สิ่งของจะนำไปบริจำคให้ผู้ยำกไร้
ต่อไป

ตารางเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
ลาดับที่
ลักษณะพฤติกรรม
1
เก็บสิ่งของหรือเงิน ส่งคืนเจ้ำของ
2
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ภำยนอกโรงเรียน (รำย
กิจกรรม)
3
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 1-3 ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน
4
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 1-3 ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ภำยนอกโรงเรียน
5
ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำชั้นเรียนของแต่ละปีกำรศึกษำ
6
ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำชั้นเรียนของแต่ละปีกำรศึกษำ
7
ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนคณะสี
8
ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ รองประธำนคณะสี
9
ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในคณะสี
10 ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนคณะกรรมกำรนักเรียน
11 ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ รองประธำนคณะกรรมกำรนักเรียน
12 ได้รับกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรนักเรียนฝ่ำยต่ำงๆ
13 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
14 อุทิศตน เสียสละ ช่วยงำนของโรงเรียน/ครู จนเป็นที่ยอมรับ (มีจิตสำธำรณะ)
15 ได้รับกำรยกย่องชมเชยจำกชุมชน
16 สร้ำงชื่อเสียงที่ดีด้ำนต่ำงๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับและศรัทธำจำกสังคม
17 อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียนพิจำรณำ

เพิ่มคะแนน
5
5
10
15
15
10
15
10
5
20
15
10
10
10
10
20
ตำมที่คณะกรรมกำรฯ
เห็นสมควร

12. เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมดีควำมชอบ ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนให้นักเรียนที่มี
ควำมประพฤติดีได้ตำมเกณฑ์กำหนดตำมตำรำงกำรเพิ่มคะแนนควำมประพฤติ และนักเรียนผู้นั้นจะได้คะแนน
เมื่อคณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤตินักเรียนเห็นชอบ และจะต้องมีหลักฐำนชัดเจนหรือมีผู้รับรองที่
เชื่อถือได้ประกอบเสนอขอเพิ่มคะแนนนักเรียน ไม่สำมำรถนำไปหักล้ำงคะแนนที่ถูกตัดแต่ให้นำไปเป็นเหตุผล
ในกำรขอลดโทษได้ตำมสมควรแก่กรณี
13. นักเรียนที่ได้คะแนนควำมดี-ควำมชอบตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป และไม่เคยถูกตัด
คะแนนควำมประพฤติในปีกำรศึกษำนั้น ทำงโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้นั้นในวันเชิดชูเกียรติ
14. ให้รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและคณะกรรมกำรวินัยและควำมประพฤติ
นักเรียนเป็นผู้รักษำแนวปฏิบัติตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

Btw

(นำยประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
-------------------------------------ข้อปฏิบัติตั้งแต่เข้าโรงเรียน – เลิกเรียน
๑. นักเรียนทุกคนต้องไม่หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติให้ยืนตรงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
๒. นักเรียนทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ถ้าเข้าห้องเรียนหลังจากทาการสอนไปแล้ว ๑๕ นาที ให้ถือว่าขาดเรียนในวิชานั้น
๓. นักเรียนต้องมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยและแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนโดยคานึงถึงศีลธรรม
วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีของไทย ทั้งอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๔. นักเรียนต้องเข้าใจใช้สิทธิและหน้าที่ของตน ต้องเคารพใช้สิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นความสุจริตขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาหาความรู้
๕. ช่วยกันประหยัดสิ่งสาธารณูปโภค เช่น น้า ไฟ เพื่อฝึกนิสัยอันดีงามและปฏิบัติตนตามนโยบายโรงเรียนและรัฐบาล
๖. ช่วยกันรักษาสภาพอันดีงามของโรงเรียนในเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่ความร่มรื่นของพันธุ์ไม้ เพื่อความ
สวยงาม ความร่มเย็นและแก้ภาวะมลพิษ
๗. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน บริเวณโรงเรียนก่อนจะเรียนแต่ละวิชาต้องช่วยกันดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระเบียบและสะอาดตลอดเวลา ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ของโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรียนเสร็จแล้วให้สารวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
นักเรียนทุกคนต้องรับประทานอาหาร เครื่องดื่มและของขบเคี้ยวเฉพาะในบริเวณโรงอาหารเท่านั้น ไม่นาอาหารไป
รับประทานในห้องเรียน
๘. เมื่อไม่มีการเรียนการสอน จะต้องไม่ทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนห้องใกล้เคียงหรือห้องที่กาลังเรียนอยู่
๙. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ ไม่ก่อทะเลาะวิวาท ระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกันและนักเรียนต่างรุ่น
ไม่ว่ากรณีใดๆ
๑๐. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน และร่วมมือกันสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
๑๑. ถ้าไม่มีความจาเป็นใดๆนักเรียนไม่ควรให้ผู้ปกครองมาติดต่อภายในชั่วโมงที่เรียนถ้าผู้ปกครองมีความจาเป็นต้อง
พบ หรือมารับตัว ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลทราบ เพื่อจะได้เรียกนักเรียนไปพบ และผู้ปกครองที่มารับนั้น
ต้องเป็นผู้ที่มีลายเซ็นในใบมอบตัว
๑๒. นักเรียนจะนาบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษาไม่ได้ ยกเว้นมาติดต่อราชการ แม้กระทั่งศิษย์เก่าและไม่นาขึ้น
ไปบนอาคารเรียนควรพบปะกันในห้องประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้น
๑๓. นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ลักขโมยของของผู้อื่น เมื่อเก็บของที่ผู้อื่นทาตกหรือลืม
ไว้ได้ ต้องนาส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
๑๔. นักเรียนต้องไม่หลบหลีกการเรียน ถ้ามีความจาเป็น เช่น เข้าห้องพยาบาลให้แจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูประจาวิชาทราบ
๑๕. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนไม่
ขีดเขียนข้อความใดๆลงบนโต๊ะเรียน ประตู และหน้าต่าง ไม่ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๑๖. ผู้ที่ต้องการออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงแรกของการเรียน โรงเรียนจะไม่อนุญาตถ้านักเรียนมีความประสงค์
จะออกไปทาธุระใดก็ตาม ให้เริ่มเดินทางจากที่บ้านไปสถานที่นั้นเลยเมื่อเสร็จจึงกลับมาโรงเรียนโดยผู้ปกครองมา
ส่งการขออนุญาตออกจากโรงเรียน ก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ ต้องมีผู้ปกครองมารับ (บิดา มารดา หรือผู้ที่มามอบตัว)
๑๗. นักเรียนต้องไม่จัดกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน เช่น การจัดทัศน์ศึกษา การจัดทาแหวนรุ่น
และการหารายได้ต่างๆ ทั้งโดยทางลับและทางเปิดเผยถ้าจะกระทาต้องผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๘. นักเรียนจะต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียนทุกคน

บัตรประจาตัวนักเรียน
บัตรประจาตัวนักเรียน เป็นเครื่องแสดงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุม
นักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งนักเรียนมีสิทธิที่จะนาไปใช้ประกอบการแสดงสิทธิ์กับทางราชการ หรือหน่อยงานอื่ นๆ
ตลอดเวลาที่นักเรียนยังคงศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ฉะนั้น โรงเรียนจึงกาหนดให้นักเรียนทุกคนมีบัตรประจาตัวซึ่งการขอบัตร
นี้ได้ระบุในคาชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน
บัตรประจาตัวทุกบัตรจะหมดสภาพและนาไปใช้ไม่ได้ทันทีถ้าบัตรมีลักษณะดังนี้
- มีรอยขูด ลบ ขีดและฆ่าตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบขึ้นเป็นข้อความในบัตร
- รูปถ่ายหรือข้อความเลอะเลือนจนไม่สามารถศึกษาหารายละเอียดได้ชัดเจน
- บัตรหมดอายุ
- เมือ่ ลาออก ให้ออก ต้องคืนบัตรด้วย เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจึงจาเป็นต้องรักษาบัตรประจาตัวนักเรียนของตนไว้ให้
ดีทสี่ ุด
แนวปฏิบัติในการขอรับบัตรประจาตัวนักเรียน
๑. กรอกใบคาร้องขอมีบัตรประจาตัวนักเรียนให้ชัดเจน ที่สานักงานบริหารงานบุคคล
๒. ถ่ายรูปตามนัดหมาย
๓. ชาระค่าทาบัตรตามที่โรงเรียนกาหนด
๔. รับบัตรภายในกาหนดเวลานัดหมายที่สานักงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่นๆ ให้บรรลุตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนด มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑. งานสารบรรณและธุรการ
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานด้านสารบรรณและธุรการ
๒. จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๓. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet (e-office)
๔. โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ
๕. เก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ
๖. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ
๗. จดบันทึกรายงานการประชุมประจาเดือนของ
๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๒. งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
๓. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
จัดทาหนังสือวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนข่าวสารอื่น ๆ
๕. จัดทาป้ายต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงาน เยี่ยมชมโรงเรียน และผู้มาประชุม
๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๓. งานอาคารสถานที่
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามแผนที่
กาหนดไว้
๒. กาหนดบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุมดูแล บารุงรักษา อาคารสถานที่ให้สวยงามและปลอดภัย
๓. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่ และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้
๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
๕. จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ และครูให้เพียงพอ จัดสถานที่พักผ่อนและทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม
๖. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
ให้บริการแก่บุคคล และองค์กรภายนอก
๗. ดูแล ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๔. งานบริหารพนักงานบริการความสะอาด
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานบริหารพนักงานบริการความสะอาด
๒. กาหนดมาตรฐานความสะอาด และช่วงเวลาในการทาความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานบริการความสะอาดภายในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน

๕. งานโสตทัศนศึกษา
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานโสตทัศนศึกษา
๒. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานโสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๓. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาให้เพียงพอ
๔. จัดระเบียบการใช้ การบารุงรักษา เพื่อให้เกิดความคงทนถาวรและปลอดภัยในการใช้งาน
๕. บันทึกเสียง ถ่ายภาพ วีดีโอเทป เพื่อการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน
๖. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มาก
ที่สุด
๗. จัดทาบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์
๘.ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๖. งานอนามัยโรงเรียน
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
๒. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งจัดหา และจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้
๓. ทาบัตรสุขภาพและติดตามผลการรักษาอาการเป็นราย ๆ
๔. ประสานงานการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน
๕. ให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยแก่ครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ
๖. จัดทาสถิติการใช้ยา และการรับบริการต่าง ๆ ของครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ
๗. ประสานงานการบริจาคโลหิต
๘. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ
๙. ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เมื่อได้รับอุบัติเหตุ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
โครงการประกันอุบัติเหตุ
๑๐. จัดทาฐานข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนด้านสุขภาพ (น้าหนัก/ส่วนสูง/กลุ่มเลือด)
๑๑. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๗. งานโภชนาการ
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานโภชนาการ
๒. ควบคุมการประกอบอาหารของร้านค้าให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหาร
๓. ควบคุมและตรวจสอบการชาระล้างภาชนะ การกาจัดมูลฝอย การทาความสะอาดโรงอาหาร และ
บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน
๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่บุคลากรในสถานศึกษาและผู้จาหน่ายอาหาร
๕. ประสานงานกับงานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ผู้ประกอบอาหาร และผู้จาหน่ายอาหาร
๖. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
๗. จดบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้าประปา ของร้านค้าในโรงอาหาร นาส่งกลุ่มบริหารงบประมาณ
๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๘. งานสวัสดิการ
หน้าที่ ๑. ดูแลและบริหารงานสวัสดิการให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาการดาเนินงานของสวัสดิการโรงเรียนและสวัสดิการร้านค้า
๓. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานของสวัสดิการโรงเรียนและสวัสดิการร้านค้า
๔. จัดบริการสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร ในด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่า
บ้าน
๕. จัดกิจกรรมเพิ่มขวัญกาลังใจแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามโอกาสต่างๆ
๖. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๙. งานยานพาหนะ
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานยานพาหนะ
๒. จัดซ่อมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดี
๓. ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ามัน
๔. ควบคุม ดูแล บารุงรักษา และจัดทาบัญชีรายการซ่อมพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
๕. ตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ตลอดจนรับผิดชอบการจัดยานพาหนะ
บริการแก่บุคลากรตามลาดับความจาเป็น
๖. จัดทาเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถ ในกรณีทางานล่วงเวลา
๗. ติดต่อประสานงานการต่อทะเบียนรถยนต์ และทาประกันภัยยานพาหนะทุกคันของโรงเรียน
๘. จัดระเบียบการจอดรถตามสถานที่ที่กาหนด
๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๐. งานสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ ๑. แผนงาน โครงการสตรีวัดระฆัง รวมพลัง อนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบเพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติ
๒. ร่วมกาหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรวมทั้งประสานการจัดซื้อจั ด
จ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. ประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้มีการกาหนดหลักสูตร และบูรณาการการเรียนการสอนด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสตรีวัดระฆัง รวมพลัง อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละระดับชั้น
๔. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตร(ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้)
๕. ร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริม และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูง สุดและมีก าร
จัดการน้าทิ้งในโรงเรียน
๗. ส่งเสริม และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดการของเสียและเลือกใช้สิ่งที่เป็นมิตร
ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๘. ส่งเสริม และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. ส่งเสริม และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทน
๑๐. จัดทากาหนดการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
๑๑. ติดตามการประเมินกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ มของ
แต่ละระดับชั้น
๑๒. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๑. งานสัมพันธ์ชุมชน
หน้าที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธ์ชุมชน
๓. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการใกล้เคียง
๕. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญอื่น ๆ
๖. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน

๑๒. งานประสานงานองค์กรเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียน
๑๒.๑ งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ ๑. รวบรวมประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
๑๒.๒ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หน้าที่ ๑. รวบรวมประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๓ งานประสานงานสตรีวัดระฆังสมาคม
หน้าที่ ๑. รวบรวมประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสตรีวัดระฆังสมาคม
๒. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสตรีวัดระฆังสมาคม
๓. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ
๑๒.๔ งานประสานงานมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หน้าที่ ๑. รวบรวมประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๒. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ประกาศโรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
.........................................................
เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สินและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดังนี้
หมวดที่ 1 ห้องเรียน
1. เวลาเปิด – ปิดห้องเรียน อนุญาตให้เปิดใช้เฉพาะวันทาการของโรงเรียนเท่านั้น โดยกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ เปิดเวลา 07.00 น. และปิดเวลา 17.00 น.
2. เปิด-ปิดประตูห้องเรียนด้วยความระมัดระวัง
3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกจาก
ห้องเรียนทุกครั้ง
4. เครื่องปรับอากาศ เปิดอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส และอนุญาตให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา
08.20 – 16.00 น.
5. ปิดไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
6. ในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ให้ศึกษาคู่มือการใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรียนอย่างละเอียด เพื่อเป็น
การป้องกันการเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี
7. นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ในห้องเรียน หากพบอุปกรณ์ใดชารุดหรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน สามารถแจ้งซ่อมได้ที่ (ใส่ QR โค้ดแจ้งซ่อม)
8. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน
9. ไม่อนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่สารอง ตลอดจนนาเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว
อื่นๆ เช่นที่ยืดผม ไดร์เป่าผม มาใช้ในห้องเรียน
10. การทาลายทรัพย์สินของทางราชการ และการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ความ
เสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลการเปิดปิดห้องแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ*
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันดูแลความเรียบร้อยบน
อาคารเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการปิดเปิดห้องเรียนในแต่ละวันโดยเคร่งครัด
13. การใช้ห้องเรียนนอกเหนือจากนี้ ให้บันทึกขออนุญาตใช้ห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดนี้ (ใส่ QR code) เท่านั้น
หมายเหตุ
*ห้องแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้อง 1315
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง 1205

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

1317
1415
1417
1206
1207
1216

หมวดที่ 2 ห้องสานักงานและห้องพักครูกลุ่มสาระฯ
1. เวลาเปิด – ปิด ห้องสานักงานและห้องพักครูกลุ่มสาระฯ กาหนดให้เจ้าหน้าที่เปิดห้องเวลา 06.30
น. และปิดห้องเวลา 17.30 น.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องช่วยกันปฏิบัติ 5ส ในห้องอย่างเคร่งครัด
3. เครื่องปรับอากาศ เปิดอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส และอนุญาตให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา
08.00 น. และปิดก่อนออกจากห้องไม่น้อยกว่า 20 นาที
4. ช่วยกันดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในห้องสานักงานและห้องพักครูกลุ่มสาระฯ หากพบว่า
อุปกรณ์ใดชารุดหรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน โปรดแจ้งซ่อมได้ที่ (QR code)
5. เปิด – ปิดประตูด้วยความระมัดระวัง
6. ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องทุกครั้งก่อนปิดห้องสานักงานและห้องพักครู
กลุ่มสาระฯ
7. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าห้องสานักงานเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความ
เรียบร้อยภายในห้อง
8. การใช้ห้องสานักงานและห้องพักครูกลุ่มสาระฯ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯและหัวหน้าห้องสานักงาน
หมวดที่ 3 โรงอาหาร
1. เวลาเปิด – ปิด อนุญาตให้ใช้โรงเรียนอาหารเฉพาะวันทาการของโรงเรียนเท่านั้น
2. กาหนดเวลารับประทานอาหารในโรงอาหาร
เช้า
เวลา 06.30 – 07.40 น.
กลางวัน
ม. 1 – 2
เวลา 10.50 – 11.40 น.
ม. 3 – 4
เวลา 11.40 – 12.30 น.
ม. 5 – 6
เวลา 12.30 – 13.20 น.
เย็น
เวลา 15.00 – 17.00 น.
3. ต้องเข้าแถวซื้ออาหารให้เป็นระเบียบทุกครั้ง การจาหน่ายอาหารให้แก่นักเรียนที่ไม่เข้าแถวถือว่ามี
ความผิด (ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ)
4. รับประทานอาหารในพื้นที่ที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
5. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จให้ส่งภาชนะคืนในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ และแยกเก็บเศษอาหารหรือ
ขยะลงถังแยกให้เรียบร้อย

6. ห้ามบุคคลภายนอกนาอาหารหรือสิ่งบริโภคมาจาหน่ายในโรงเรียน
7. ไม่เล่นและส่งเสียงดังบริเวณโรงอาหาร
8. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงอาหารและพื้นที่รับประทานอาหารที่โรงเรียนกาหนด
9. ใช้โรงอาหารเพื่อทากิจกรรมใด ๆ ให้คานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นหลัก และหลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้วต้องจัดโต๊ะ เก้าอี้และความสะอาด ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานทุกครั้ง
10. ไม่อนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแบตเตอรี่สารอง และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวใด ๆ ใน
โรงอาหารและพื้นที่รับประทานอาหารที่โรงเรียนกาหนด
11. การใช้โรงอาหารนอกเหนือจากนี้ ให้บันทึกขออนุญาตใช้โรงอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดนี้ (ใส่ QR code) เท่านั้น
หมวดที่ 4 บริเวณอื่น ๆ รอบโรงเรียน
1. การเปิด – ปิดประตูโรงเรียน กาหนดให้เปิดเฉพาะวันทาการของโรงเรียนเท่านั้น
เปิดเวลา 06.00 น. และปิดเวลา 18.00 น.
2. หลังจากเวลา 16.40 น. นักเรียนสามารถใช้พื้นที่บริเวณศาลาไทย ห้องโถง สนามใน พื้นที่ริมแม่น้า
เจ้าพระยา ในการทากิจกรรมใด ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องมีครูหรือผู้ปกครองดูแลไม่เกินเวลา 18.00 น.
3. การใช้พื้นที่ต่าง ๆ ทากิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้บันทึกขออนุญาตจากผู้อานวยการโรงเรียนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ตามแบบฟอร์ม (QR Code)
4. การอยู่เวร นอกจากตรวจตราความเรียบร้อยภายในบริเวณรอบโรงเรียนตามความเหมาะสมแล้ว
กาหนดให้เวรกลางวัน ปฏิบัติหน้าที่ประจาที่ห้องประชาสัมพันธ์ และเวรรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน
ปฏิบัติหน้าที่ประจาที่ห้องเวรกลางคืนเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

is
(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียน
โทร.092-269-8481
นายสิทธิชัย ตันเจริญ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน โทร.081-844-2326
นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน โทร.086-348-3599
สถานีตารวจนครบาลบางกอกน้อย 02-411-3035-8
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