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๑ 
 
 
 

ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ตั้ง 

 โรงเรี ยนสตรี วัด ระฆั งตั้ งอยู่ ที่  ๒๔ ๘ /๙  ถนนอรุณ อมรินทร์  แขวงศิ ริ ราช  เขตบางกอกน้ อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๙๑๐๓– ๔  โทรสาร ๐-๒๔๑๘-๑๐๐๒   
email  :   Srmail@sr.ac.th  website: www.sr.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา 

  
แผนที่โรงเรียน 

 
 
อาณาเขต ทิศเหนือ    คณะ ๑ และ คณะ ๒ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซอยวังหลัง 

  ทิศตะวันออก แม่น้ำเจา้พระยา 
  ทิศใต ้  กรมอู่ทหารเรือ 
  ทิศตะวันตก      วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

mailto:Srmail@sr.ac.th
http://www.sr.ac.th/
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๒ 
                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

                 
อักษรย่อ      :   ส.ร. 
วันสถาปนาโรงเรียน    :   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๕๗ 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   :   พระพุทธศรีสุทธิโฆษิต  ธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์ 
คติพจน์      :   วชิฺชา  วรํ  ธน ํ โหติ   แปลว่า  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
ปรัชญาโรงเรียน     :   เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  ใจกุศล 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    :   มีคุณธรรม  นำวิชาการ   สืบสานความเป็นไทย   ใส่ใจสังคมโลก 
 

 
 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน   :  ตราระฆังประดับรัศมี 
สีประจำโรงเรียน     :  น้ำเงิน –  เหลือง  
                                       น้ำเงิน   หมายถึง  ความสุขุม  ความมั่นคง ความเข็มแข็ง 

     เหลือง   หมายถึง   ความรุ่งเรอืง ความรุ่งโรจน์ด้วยแสงแห่งธรรมดอกไม้
ประจำโรงเรียน     :  ดอกบัวหลวง 
เพลงประจำโรงเรียน    :  ระฆังทอง 
คณะสี      :  สัตตบงกช (สีแดง) 
       ชโลบล (สีชมพู)  
       นิลปัทม ์ (สีเขียว)  
       บุษกร  (สีฟ้า)  
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ม.๑ –  ม.๖  
 พ้ืนที่บริการ   :  มีเขตพ้ืนที่บริการ   ๓  เขต   คือ    

               เขตบางกอกน้อย   มี  ๕  แขวง  ได้แก่   แขวงศิริราช               
                                                                                       แขวงบ้านช่างหล่อ   
                   แขวงอรุณอมรินทร์            

   แขวงบางขุนศรี และ 
   แขวงบางขุนนนท์  

         เขตบางกอกใหญ่   มี  ๑ แขวง  ได้แก่   แขวงวัดอรุณ  
    เขตพระบรมมหาราชวัง มี ๑ แขวง  ได้แก่ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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๓ 
1.1  ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังนี้ เดิมกระทรวงทหารเรือได้รับอนุญาตจากวัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหารให้สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจำนวน ๓ หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราวสำหรับ
รักษาพยาบาลทหารเรือที่เจ็บป่วย ต่อมากระทรวงทหารเรือได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ที่ปากคลองมอญ  
จึงยกอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลเดิมนี้ให้กับวัด  และแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงธรรมการ ประจวบกับความ
ดำริของกรมศึกษาธิการ ซึ่งกำลังคิดจะจัดการศึกษาสำหรับกุลสตรีให้แพร่หลายอยู่แล้ว จงได้ไปหารือ     
เจ้าคุณพระพิมลธรรม  เจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ท่านเห็นชอบ
ด้วยให้ใช้สถานที่และอาคารเป็นโรงเรียนสตรี กระทรวงธรรมการจึงอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือน
ทั้งสองหลังให้เหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนสตรีต่อไป 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดรับนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๗ ก่อน แล้วจึงประกอบพิธี
ทางศาสนาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๔๕๗ และเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน 
๒๔๕๗  ประธานในพิธีเปิดคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดำรงพระ
ยศเป็นพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมปีที่ ๓ ครูใหญ่
คนแรกคือ   นางธนากรภักดี  (สว่าง  อมรสิงห์) 

พ.ศ. ๒๔๖๓ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๔๘๙ เปิดเรียนชั้นเตรียมปีที่ ๑ แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ตามนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ . ๒๕๑๘ เริ่ม ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  ๒๕๑๘            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เปลี่ยนเป็นระบบหน่วยกิต 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  

๒๕๒๑ 
พ .ศ . ๒๕๒๔ เปิดรับนักเรียนชั้ น  ม .๔ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   

พุทธศักราช  ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนชั้น ม.๑–ม.๓ใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช

๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓)  และชั้น  ม.๔ – ม.๖ ใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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๔ 
                   ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
                    ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 

นายประจักษ์   ประจิมทิศ 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 

 
 
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท์  09-2269-8481  E-mail  :  prajimthis2506@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 7 สิงหาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  1 ปี  7 เดือน  24 วัน 
 

                                   นายพงศ์พิษณุ   สุพรรณ์ 
                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท์  08-7930-2979  E-mail  :  supharn.phong@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 ธันวาคม 2562  
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๕ 
เป็นเวลา  2 ปี  9 เดือน  22 วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
และ  รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 6 ธันวาคม 2562 
เป็นเวลา  1 ปี  1 เดือน  4 วัน 
  

   นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพิมาย  
รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท์  08-6615-7738  E-mail  :  penpimol19@gmail.com      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.  สาขา  วัดผลการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  24 ธันวาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  3 ปี  3 เดือน  7 วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และ  รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  9 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  0 ปี  3 เดือน  22 วัน  
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๖ 
   นายสิทธิชัย   ตันเจริญ   

                      รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   
       รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท์  08-1844-2326  E-mail  :  sit1419@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.   สาขา  ดนตรีศึกษา (ไทย) 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  25 มิถุนายน 2558  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  4 ปี  9 เดือน  6 วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   
และรับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  9 ธันวาคม 2562  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  0 ปี  3 เดือน  22 วัน      
 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวอรอุษา   ศิริรัตน์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โทรศัพท ์  08-9143-6774 E-mail  :    minikrupaeee@gmail.com  
 

 

mailto:minikrupaeee@gmail.com
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๗ 
 
 
 
                               ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : นายสิทธิชัย   ตันเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ค.บ.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
 โทรศัพท ์  08-1844-2326 E-mail  :    sit1419@gmail.com 
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๘ 
          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร    
                    ๑) วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

รวม 

ปีการศึกษา 2562 - - 12 20 46 9 9 8 2 106 

หมายเหตุ : รวมครทูี่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

                  ๒) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ - -  1 - 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ - -  - - - - - - - 
ภาษาไทย 1 5 6 - 2 2 - - - 8 
คณิตศาสตร์ 3 6 9 - 4 4 - - - 13 
วิทยาศาสตร์ 2 7 9 1 3 4 - - - 13 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5 5 10 1 1 2 - - - 12 

สุขศกึษาและพลศกึษา 2 2 4 - - - - - - 4 
ศิลปะ 2 2 4 - 1 1 - - - 5 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 7 9 - 1 1 - - - 10 

ภาษาต่างประเทศ 1 10 11 2 2 4 - - - 15 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 6 6 - - - - - - 6 

รวม 18 50 68 4 14 18 0 0 0 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙ 
                 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย 9 19.25 (208 คาบ) 
๒. คณิตศาสตร ์ 14 17.14 (288 คาบ) 
๓. วิทยาศาสตร์ 14 15.29 (257 คาบ) 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 17.67 (297 คาบ) 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 17.16 (103 คาบ) 
๖. ศิลปะ 6 15.69 (113 คาบ) 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 16.16 (194 คาบ) 
๘. ภาษาต่างประเทศ 17 18.23 (372คาบ) 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 15.83 (114 คาบ) 

รวม 95 152.42 

           
 ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562)  
                  
                        ๑) จำแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ รวม 

 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ - 326 326 8 40.75 
ม. ๒ - 288 288 8 36.00 
ม. ๓ - 317 317 8 39.62 
รวม - 931 931 24 38.79 
ม. ๔ - 260 260 8 32.50 
ม. ๕ - 253 253 8 31.62 
ม. ๖ - 283 283 8 35.37 

รวม - 798 798 24 33.25 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด - 1,727 1,727 48 35.97 
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๑๐ 
                 ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
ระดับชัน้ ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ม.๑ 332 289 326 
ม.๒ 280 328 288 
ม.๓ 286 279 317 
ม.๔ 289 260 260 
ม.๕ 301 284 253 
ม.๖ 327 297 283 
รวม 1,815 1,737 1,727 

  
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่  ( สามารถนำเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 
    อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๔ หลัง  อาคารหมายเลข ๑ – ๓ มีทางเดินเชื่อมต่อกัน ดังนี้ 

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
๒. อาคารเรียนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
๓. อาคารเรียนแบบพิเศษ   สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
๔. อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์   สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

 
หมายเหตุ 

๑. ห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่ภายในอาคารเรียน  มี  ๔๖ ห้อง 
๒. ห้องอาหาร ๑ ห้อง   กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร รองรับนักเรียนประมาณ   
     ๘๐๐ คน  (เปิดใช้  ๓ รอบ) 
๓. สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม   และสนามบาสเก็ตบอล  ๑  สนาม 

 
  จำนวนห้องดังนี ้

๑.   ห้องผู้บริหาร      ๑ ห้อง 
๒.   ห้องกลุ่มบริหารงาน     ๔ ห้อง 
๓.   หอ้งพักครู      ๘ ห้อง 
๔.   ห้องสำนักงาน      ๗ หอ้ง 
๕.   ห้องเรียน       ๑๙ ห้อง 
๖.   ห้องวิชา       ๑๙ ห้อง 
๗.   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๖ หอ้ง 
๘.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา     ๓ ห้อง  
๙.   ห้องสมุด       ๑ ห้อง 
๑๐.   ห้องประชุม      ๒ ห้อง 
๑๑.   ห้องอาหารครู     ๑ ห้อง 
๑๒.   ห้องน้ำดื่ม     ๑ ห้อง 
๑๓.   ศาลาทรงไทย     ๓ หลัง 
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๑๑ 
๑๔.   ห้องยามรักษาความปลอดภัย   ๑ ห้อง 
๑๕.   ห้องประชาสัมพันธ์    ๑ ห้อง 
๑๖.   ศูนย์คอมพิวเตอร์     ๓ ห้อง 
๑๗.   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม    ๑ ห้อง 
๑๘.   ศาลาท่าน้ำ     ๑ หลัง 
๑๙.   ห้องฟิตเนส   ๑ ห้อง 
 

                  ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ ( สามารถนำเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 
          งบประมาณ (รับ-จา่ย) 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 5,868,310.42 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 5,868,310.42 
เงินนอกงบประมาณ 37,956,800 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 16,494,557.62 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 43,825,110.42 รวมรายจ่าย 22,362,868.04 
 
       สรุป  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเปน็ร้อยละ   13.39   ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    37.64   ของรายรับ 
 

                  ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 
1.7.1 ชุมชนของเขตบางกอกน้อยที่เป็นพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นชุมชน

แออัด มีจำนวนรวมทั้งสิ้น  ๓๒ ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  ๘๖๐ – ๙๐๐ ไร่   มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ  ๙,๔๐๐ หลังคาเรือน มีครัวเรือนอาศัยอยู่  ๑๔,๗๙๐ ครอบครัว มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 
๘๕ คนต่อไร่ และมีความหนาแน่นของอาคารอยู่อาศัยประมาณ ๑๑ อาคารต่อไร่  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี   ๒ ชุมชน  (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑)  คือ 

๑.  ชุมชนวัดระฆัง เป็นชุมชนเก่าแก่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ซอย   
วัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาณาเขตทิศเหนือจรดซอยศาลา
ต้นจันทน์ ทิศใต้จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทิศตะวันออกจรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และทิศ
ตะวันตกจรดถนนอรุณอมรินทร์  เจ้าของที่ดิน คือ กรมศาสนา/เอกชน  มีพ้ืนที่  ๑๕ ไร่ แต่เดิมหากประชาชนไม่
มีที่อยู่อาศัยก็มาขอทางวัด  ซึ่งทางวัดจะแบ่งให้หรือหากเห็นว่ามีที่ว่างพอปลูกบ้านได้ก็มาขออนุญาตทาง       
วัด  ประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีประชากร ๑,๒๕๐ คน  เพศ
ชาย ๕๕๐ คน  เพศหญิง ๗๐๐ คน  จำนวนบ้าน  ๒๗๓ หลัง ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือ
ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป โดยมีประธานชุมชนปัจจุบัน คือ  นาง
รัชนีกร ปลั่งกลาง มีกรรมการชุมชนจำนวน ๘ คน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย์   

 ๒. ชุมชนตรอกวังหลัง เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งอาศัยสืบต่อกันมานาน โดยมีชาวบ้านได้อพยพมาตั้งแต่
สมัยอยุธยา และได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินคือ ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์     
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๑๒ 
มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๕ ไร่  สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารตึกแถวและบ้านไม้ ๒ ชั้น ในปี ๒๕๑๐ กรมธนารักษ์ได้ยก
ที่ดินบริเวณต้นโพธิ์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และยังไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด โดยประชาชนใน
พ้ืนที่ดั้งเดิมมีอยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ ซ่ึงลดลงจากสมัยก่อนเกือบเท่าตัว นอกจากนั้นเป็นคนนอกพ้ืนที่รวมทั้งคน
ต่างจังหวัดเข้ามาทำมาหากิน มีการสร้างหอพักสำหรับนักศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ สภาพชุมชนใน
ช่วงแรกมีสภาพบ้านเรือนเป็นหลังๆ มีพ้ืนที่ว่างบางส่วนและมีการสร้างโรงฝิ่น แต่ในปัจจุบันได้หมดไปแล้ว     
ส่วนบ้านเรือนที่เป็นหลังๆ ลดจำนวนน้อยลงไป ส่วนมากจะเป็นหอพักสตรีและนักศึกษา ส่วนคนในพ้ืนที่ดั้งเดิม
นั้นได้เปิดให้เช่าเพ่ือการค้า และย้ายไปอยู่ที่อ่ืน สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านเช่า ร้านค้าและแผงค้าให้
เช่าขายของและทำการค้าต่างๆ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตรอกวังหลังดีขึ้นกว่าแต่ก่อน มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น การเดินทางสัญจรของคนในชุมชนมีความสะดวกในด้านการคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ำ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 

   -  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  (ฟันดาบ) 
   -  ประเพณีสงกรานต์ศาลาแดง 
   -  ประเพณีย้อนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่วัดอรุณราชวราราม 
   -  ประเพณีเทศน์มหาชาติวัดระฆังโฆสิตาราม 
   -  ประเพณีกินเจของศาลเจ้าพ่อฉางเกลือและศาลเจ้าบ้านขมิ้น 
   -  ประเพณีงานประจำปีวัดอมรินทราราม 
   -  ประเพณีลอยกระทงของวัดระฆังโฆสิตาราม 
   -  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย 
   -  การหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 
   -  การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ 
   -  การทำมะตูมเชื่อมของตรอกมะตูม 
   -  สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   -  การทำขม้ินผงของโรงขม้ินเภกาพานิช พรานนก 
   -  ประเพณีเทศกาลสงกรานต์บ้านเนินค่ายหลวง 
   -  การทำฆ้องวงของบ้านเนิน 
   -  สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

              1.7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75 อาชีพหลัก คือ  
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๒๐,๐๐๐ – ๒๔๐,๐๐๐ บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5 คน และแนวโน้มความ
ต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน คือ ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเพ่ือหา
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมไปถึง เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” 

1.7.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนแออัดที่กระจายตัวกันอยู่
ในเขตบางกอกน้อย มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านอาชญากรรม 
ปัญหาด้านยาเสพติด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย โดยเฉพาะด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนสตรีวัดระฆังซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
ใช้ซอยวัดระฆังและซอยวังหลังเป็นสถานที่เดินทางไปกลับจากการขยายตัวการใช้ที่ดินของเขตบางกอกน้อยที่
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๑๓ 
ขาดการวางแผนรองรับ ปัญหาความเสื่อมโทรมและถดถอยทางกายภาพของระบบคลอง และด้วยปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเกิดน้ำท่วม เช่น ปริมาณฝน ปริมาณน้ำทุ่งและน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน    
มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และปัญหาแผ่นดินทรุดได้ส่งผลให้พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย   
ในบางพ้ืนที่  
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                 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 
(220) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 
(260) 

ท21201 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ค21203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 1.0 (40) ค21204 คณติศาสตรเ์ข้มข้น 2 1.0 (40) 

ว21201 โครงงานเบื้องต้น 1 1.0 (40) ว21203 โครงงานเบื้องต้น 2 1.0 (40) 

ว21202 ชีวิตพืช 1.0 (40) ว21204 ชีวิตสตัว ์ 1.0 (40) 

ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 

  I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1.0 (40) 

    

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
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 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

   เนตรนาร/ียุวกาชาด 20    เนตรนาร/ียุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์          5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวตัิศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศลิปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศลิปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 (220) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ค22203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 1.0 (40) ค22204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 1.0 (40) 

ว22201 เคมีเบื้องต้น  1.0 (40) ว22203 เคมีในชีวิตประจำวัน   1.0 (40) 

ว22202 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 (40) ว22204 แสงและความร้อน 1.0 (40) 

ส22201 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

ง22201 งานผ้าเบื้องต้น 0.5 (20) ง22202 ผลิตภณัฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 

จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15      ชุมนุม 15 
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       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 

3 
5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 

(440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   6.0 
(240) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   6.0 
(240) 

ค23201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ค23203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 1.0 (40) ค23204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 1.0 (40) 

ว23201 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 1.0 (40) ว23203 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 1.0 (40) 

ว23202 พลังงาน 1.0 (40) ว23204 เครื่องกล 1.0 (40) 

ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิ่นของเรา 0.5 (20) 

ส23202 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 (20) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
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       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 
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20 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 
ท21201 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 (20) ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 (20) 
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ21203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 
อ21102 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ21104 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 

  I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้  1.0 (40) 

    

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 
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21 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวตัิศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศลิปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศลิปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160) 
ค22205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 (20) ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 (20) 
ส22201 หน้าที่พลเมือง  3 0.5 (20) ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ง22201 งานผ้าเบื้องต้น 0.5 (20) ง22202 ผลิตภณัฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ22203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 (40) 

อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ22204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 

จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 
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       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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23 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 

(440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร5์ 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) 
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 0.5 (20) ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0.5 (20) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิ่นของเรา 0.5 (20) 
ส23202 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 0.5 (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ23203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ23204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 (20) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
(280) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (360) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาคน้คว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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26 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 (40) 

จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 
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       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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28 
โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201  การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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29 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศลิปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศลิปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) 
ท21201 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 (20) ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 (20) 
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 
  I21201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

   เนตรนาร/ียุวกาชาด 20    เนตรนาร/ียุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์          5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 580 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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30 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวตัิศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศลิปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศลิปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80) 
ค22205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 0.5 (20) ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 (20) 
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

ง22201 งานผ้าเบื้องต้น 0.5 (20) ง22202 ผลิตภณัฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

     เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    เนตรนาร/ียุวกาชาด 20 

     ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 580 
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31 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 
(440) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลย ี5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวตัิศาสตร5์ 0.5 (20) ส23106 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศลิปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศลิปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 0.5 (20) ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 0.5 (20) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ท้องถิ่นของเรา 0.5 (20) 

ส23202 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 (20) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

     เนตรนารี/ยุวกาชาด 20      เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

    ชุมนุม 15      ชุมนุม 15 

    กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
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32 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
(280) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
(380) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 
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33 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม  8.0 (320) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0  (80) 

ว32203 ฟิสิกส์ 3  1.5 (60) ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 (60) 

ว32223 เคมี  3 1.5 (60) ว32224 เคมี 4 1.5 (60) 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 

ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถ่ินฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 

I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กจิกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 
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 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 (60) ว33206  ฟิสิกส์ 6 1.5 (60) 

ว33225  เคมี  5 1.5 (60) ว33226 เคมี 6 1.5 (60) 

ว33245 ชีววิทยา  5 1.5 (60) ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 

ส33202 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 
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36 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พืน้ฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (360) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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37 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
กลุ่มการเรยีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 (40) 

จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 4 1.0 (40) 

I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 
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       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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39 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201  การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 

จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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40 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลย ี2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน1   1.5 (60) จ31202 ภาษาจีน 2 1.5 (60) 
จ31203 ภาษาจีนฟัง – พูด 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนฟัง – พูด 2 1.0 (40) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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41 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน3   1.5 (60) จ32202 ภาษาจีน 4 1.5 (60) 
จ32203 ภาษาจีนฟัง – พูด 3 1.0 (40) จ32204 ภาษาจีนฟัง – พูด 4 1.0 (40) 
I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 
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          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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43 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ33203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 
จ33201 ภาษาจีน5   1.5 (60) จ33203 ภาษาจีน 6 1.5 (60) 
จ33202 ภาษาจีนฟัง – พูด 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนฟัง – พูด 6 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส1   2.5 

(100) 
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 2.5 (100) 

  I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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45 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลย ี4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม   7.5 
(300) 

ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 2.5 (100) ฝ32202  ภาษาฝรั่งเศส 4 2.5 (100) 
I32202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 
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 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 9 (360) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท 33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ33203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 (40) 
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5 2.0 (80) ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศส 6 2.0 (80) 
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว  1 1.5 (60) ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2 1.5 (60) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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48 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศลิปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รายวชิาเพ่ิมเติม  8.0  
(320) 

ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ท31202 แต่งคำประพันธ ์  1.0  (40) ท31204 ชีวิตและงานสุนทรภู ่ 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 
ส31203 วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย 1.0 (40) ส31206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 (40) 
ง31201 การแปรรูปอาหาร 1.0 (40) ง31202 งานมาลยัและดอกไม้สด 1.0 (40) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 (40) 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ31204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
  I32201 การสื่อสารค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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49 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวชิาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวตัิศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศลิปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศลิปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  9.0 
(360) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 

ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32203 การฟังและด ู 1.0 (40) 

ท32202 ภาษาเพื่ออาชีพ 1.0 (40) ท32204 วรรณคดีมรดก 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 
ส32202 ถิ่นฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาท้องถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
ส32204 เศรษฐกจิพอเพียง 1.0 (40) ส32208 สังคมและวัฒนธรรมเพือ่นบ้าน 1.0 (40) 
ง32201 งานใบตองและดอกไมส้ด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

ง32202 ธุรกิจ    1.0 (40) ง32204 การขายสินค้าและบริการ    1.0 (40) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟังพดู 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 1.0 (40) 
I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ    1.0 (40)   
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
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          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
(240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศลิปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
(340) 

ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 (40) 

ท33202 วิเคราะห์วรรณคดไีทย 1.0 (40) ท 33204 วรรณกรรมท้องถิ่นธนบุรี 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

ส33203 รู้ทันโลก 1.0 (40) ส33206 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน 1.0 (40) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

ง33202 บัญชี 1 1.0 (40) ง33204 บัญชี 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ รู้จักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข  มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  มีจิตอาสาในการทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

 การพัฒนาการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และการเขียนสื่อความ 
-    ครูอาจารย์จัดทำใบความรู้  โดยมีเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด  คนละ  3  เรื่อง  

ความยาว 1 หน้ากระดาษ  มีคำถามเรื่องละ 3  ข้อ นักเรียนอ่านใบความรู้  บันทึกการอ่าน และตอบคำถามตาม
ใบความรู ้

-      ครูที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑ์ที่
กำหนด  โดยมีเกณฑ์การผ่านอย่างน้อย 10  เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 

 
 โครงงาน 

การจัดทำโครงงานให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปสู่ชุมชน  โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
คุณธรรม  เพ่ือนำเสนอองค์ความรู้  กระบวนการ  ที่เกิดจากการบูรณาการตามหลักการของ STEM และ IS 
(Individual Study) 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาได้กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้โลกศึกษา(Global  Education : GE)อันประกอบด้วย  
การเป็นพลโลกการแก้ปัญหาความขัดแย้งความเป็นธรรมทางสังคม ค่านิยมและตระหนักในการรับรู้สภาพการณ์  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมีสิทธิมนุษยชน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลโลก 5 ประการ  ประกอบด้วย  ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  มีความล้ำหน้าทางความคิดมีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก  และมีทักษะ 4 ประการ  คือ  ทักษะพ้ืนฐาน (Core  Skills) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน(Personal  
learning & Development  Skills) ทักษะพลเมือง / ความรับผิดชอบต่อสังคม(Citizenship Skills) และทักษะ
การทำงาน(Employability  Skills) 

    ม. 1-3      -  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
                                (อาทิเช่น บาตรเติมบุญเกื้อหนุนพุทธศาสตร์   กิจกรรมรักษ์......แม่น้ำเจ้าพระยา 
เป็นต้น ) 

              ม. 4-6       -  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                                (อาทิเช่น กิจกรรมสู่ชุมชน กิจกรรมอ่านหนังสือเพ่ือคนตาบอด/ผู้ป่วยกิจกรรม

เยี่ยมผู้พิการซ้ำซ้อน กิจกรรมทำดีเพ่ือพ่อ เป็นต้น)  
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4. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  กิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด, กิจกรรมชุมนุม, 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว จำนวน 4 คาบ 
  หมวดที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 

  หมวดที่ 3 กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, 
กิจกรรมธรรมศึกษา 
        หมวดที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะจัดกิจกรรมใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา  โดยแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดกิจกรรมในหมวดที่ 2-4 รวม 5 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 
2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 

3. กิจกรรมธรรมศึกษา 1 คาบ (หมวดที่ 3) 

4. กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4) 

1.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2.  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3.  กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 4 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 
3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 
3. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 

2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 
3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวด
ที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 

รวม 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 

2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 
3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวด
ที ่4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 

รวม 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 3 คาบ/สัปดาห์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 

2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 
3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวด
ที่ 4) 

4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 

2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 

3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 

4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
 
โดยการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 4H ดังนี้ 

 
 
การวัดผลประเมินผล 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสาก  โรงเรียนต้องสนับสนุน         
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานในแต่ละสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะวัดและประเมินผล    
ทั้งความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สื่อความ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

 
 
 

ด้าน กิจกรรม 
Head กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 
Heart กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมธรรมศึกษา 
Hand กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

Health กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา) 
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1.การวัดและประเมินผลความรู้   

       1.1 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระพ้ืนฐาน  
               การวัดและประเมินผลเป็นรายภาคเรียน  แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 0  1.0 1.5  2.0  
2.5   3.0 3.5  และ 4 โดยวัดและประเมินผลการทำงาน  ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  ไม่เน้นให้ผู้เรียน        
มุ่งทำคะแนนสูง  แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีการพัฒนาจาก
ภาคเรียนหนึ่งต่อไปอีกภาคเรียนหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ วิธีวัดผลและประเมินผล  ดำเนินการ ดังนี้ 

1) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Examinations) 

2) การประเมินผลรูปแบบอื่น (Other Forms of Assessment) 

3) การประเมินภายใน (Internal Assessment)  

   1.2  การวัดและการประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพ่ิมเติม 
        การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพ่ิมเติมเน้นการรายงานผลโดยการเขียนบทความ  
ความเรียง งานวิจัย โครงงาน โดยนำประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนมานำเสนอ 

    2.   การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการ

ของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน/ปี   ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมและตัดสินผล
การประเมินเป็น  2 ระดับ คือ  

ผ               หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด 
มผ             หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด 

    3.  การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
              การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นการประเมินทักษะการอ่าน

และการเขียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ 
ดีเยี่ยม         หมายถึง มีทักษะที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ดี               หมายถึง    มีทักษะทีสู่งกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ผ่านเกณฑ์    หมายถึง     มีทักษะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    4. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษา  และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ  
ดีเยี่ยม         หมายถึง  มีพฤติกรรมที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
ดี        หมายถึง  มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนด 
ผ่านเกณฑ์    หมายถึง  มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
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๕๗ 
เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

  เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากล 
พุทธศกัราช 2557 แบ่งตามระดับชั้น 2 ระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              

1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด 
2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   3.   มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ 1-3 

4.   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ 1-3 
5.   เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ) 

                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.   เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

41 หนว่ยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 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  ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่มี 0 ร มส และ มผ 
2.สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3.ล้ำหน้าทางความคิด มีโครงงาน 1 โครงงาน 
4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน 
5.ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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๕๘ 
แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑. นักเรียนจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน    
(ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.00   

๒. นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนต่าง ๆ ได้ เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังตารางข้างล่าง
ครบทุกช่อง 
 

แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย คณิตเฉลี่ย วิทย์เฉลี่ย อังกฤษเฉลี่ย ไทยเฉลี่ย สังคมเฉลี่ย 

1. วิทย์ - คณิต 3.00 2.80 2.80       

2. อังกฤษ - คณิต 2.50 2.50   2.50     

3. อังกฤษ - จีน 2.50     2.20 2.50   

4. อังกฤษ - ฝรั่งเศส 2.30     2.00 2.50   

5. อังกฤษ-สังคม-ไทย 2.00     2.00 2.00 2.00 

หมายเหตุ  เงื่อนไขน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียน 

๓. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยเข้าเกณฑ์มากกว่า 1 แผนการเรียน  ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนที่ชอบที่สุด
เพียงแผนการเรียนเดียว 

๔. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์แผนการเรียนใดเลย  โรงเรียนจะรอดูผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน   
๕. การคิดเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ในรายวิชาต่าง ๆ  คิดดังนี้   

- คณิตศาสตร์ (คิดจาก ค21101, ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) 

- วิทยาศาสตร์ (คิดจาก ว21101, ว21102, ว22101, ว22102, ว23101) 

- ภาษาไทย (คิดจาก ท21101, ท21102, ท22101, ท22102, ท23101) 

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คิดจาก ส21101, ส21104, ส22101, ส22104,         
ส23101) (ส21102,ส21105,ส22102,ส22105,ส23102) (ส21103,ส21106,         
ส22103,ส22106,ส23103) 

- ภาษาอังกฤษ (คิดจาก อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ23101) 
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๕๙ 
                  ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อยจัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุ
สิ่งของ และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง 
ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของท้องถิ่น มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร สถาปนากรุงธนบุรี 
แหล่งชุมชนช่างฝีมือ บ้านช่างหล่อ บ้านมะตูม 

ชุมชนวันดงมูลเหล็ก ศึกษา วัดดงมูลเหล็ก(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ (แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลปั้น (พ้ืนที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์)  ชุมชนวัดรวก  วิหาร
หลวงพ่อดำ 

ชุมชนวัดรวก ศึกษา วัดรวก (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อดำ (แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ทำการชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น (พ้ืนที่สร้างสรรค์ ลาน
กิจกรรมของคนในชุมชน) 

ชุมชนวัดอัมพวา ศึกษา วัดอัมพวา(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ที่ทำการชุมชน (พ้ืนที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน) 

ชุมชนตรอกข้าเม่า ศึกษา วัดสุทธาวาส (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) พิพิธภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) 

บ้านทำขนมไทยข้าวเม่าหมี่ (พ้ืนที่สร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้การทำขนมไทยตามฤดูกาล) บ้านยายถาวร 
(พ้ืนที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นต้น) 

ชุมชนวัดครุฑ ศึกษา วัดครุฑ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุ มชน) วิหารหลวงพ่อลอย 
(ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ) สระน้ำโบราณ ลานกีฬา ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน (แหล่งทำกิจกรรม พ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชน) 

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ศึกษา วัดโพธิ์เรียง (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม 
(แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ทำการชุมชน ชมรมจักรยาน บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบ
มะพร้าว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) 

ชุมชนวัดมะลิ  ศึกษา วัดเพลงวิปัสสนา ,รถ ชักพระ (สถานที่ศูนย์รวมจิ ตใจของคนในชุมชน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน) ศูนย์สุขภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้บ้านบิดกลีบบัว (แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์) 

ชุมชนวัดไชยทิศ ศึกษา วัดไชยทิศ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อเพชร ศาลา
ลมโชย ที่ทำการชุมชน บ้านขนมไทย บ้านสวน (แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชน) 

ชุมชนวัดสุววณาราม ศึกษาวัดสุวรรณาราม (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์
ชุมชน) ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร (แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์) 
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๖๐ 
                  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา  
                   ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
                - ระดับสถานศึกษา 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  3.40    
                - ระดับชั้นเรียน 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จำนวน 

คน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ๓๒๖ ๑ ๕ ๑๑ ๑๘ ๒๕ ๔๓ ๔๕ ๑๗๘ ๒๖๖ ๘๑.๖๐ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ๒๘๘ ๑ ๕ ๘ ๑๙ ๒๗ ๔๐ ๓๙ ๑๔๙ ๒๒๘ ๗๙.๑๗ 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี ่๓  ๓๑๗ ๑ ๘ ๑๒ ๒๑ ๒๖ ๓๗ ๔๐ ๑๗๒ ๒๔๙ ๗๘.๕๕ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔  ๒๖๐ ๒ ๑๐ ๑๑ ๑๖ ๒๑ ๓๑ ๓๘ ๑๓๑ ๒๐๐ ๗๖.๙๒ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ๒๕๓ ๒ ๖ ๖ ๑๑ ๒๐ ๓๑ ๓๙ ๑๓๘ ๒๐๘ ๘๒.๒๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๘๓ ๑ ๖ ๗ ๑๗ ๒๑ ๓๑ ๓๔ ๑๖๖ ๒๓๑ ๘๑.๖๓ 

รวมจำนวน
นักเรียนม.๑ - ๖ 

๑,๗๒๗ ๘ ๔๐ ๕๕ ๑๐๒ ๑๔๐ ๒๑๓ ๒๓๕ ๙๓๔ ๑,๓๘๒ ๘๐.๐๒ 
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๖๑ 
                                  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
จำนวน 

คน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ทีไ่ด้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑,๗๒๗ ๑๖ ๒๔ ๓๔ ๘๗ ๑๔๑ ๒๗๘ ๓๓๒ ๘๑๕ ๑,๔๒๕ ๘๒.๕๑ 

คณิตศาสตร์ ๑,๗๒๗ ๓ ๙๕ ๑๓๓ ๒๔๖ ๒๗๑ ๒๙๑ ๒๑๘ ๔๗๐ ๙๗๙ ๕๖.๖๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๗๒๗ ๘ ๗๑ ๘๕ ๑๖๗ ๒๑๒ ๓๒๑ ๒๘๓ ๕๘๐ ๑,๑๘๔ ๖๘.๕๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

๑,๗๒๗ ๕ ๒๔ ๔๘ ๙๑ ๑๖๗ ๒๙๖ ๓๕๖ ๗๔๐ ๑,๓๙๒ ๘๐.๖๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑,๗๒๗ ๓ ๔ ๒๔ ๕๖ ๕๗ ๑๐๗ ๒๑๙ ๑,๒๕๗ ๑,๕๘๓ ๙๑.๖๖ 

ศิลปะ ๑,๗๒๗ ๔ ๑๓ ๑๑ ๒๘ ๗๕ ๑๘๒ ๒๗๐ ๑,๑๔๔ ๑,๕๙๖ ๙๒.๔๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑,๗๒๗ ๑๒ ๒๕ ๔๐ ๗๓ ๑๒๙ ๓๐๕ ๓๔๓ ๘๐๐ ๑,๔๔๘ ๘๓.๘๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๗๒๗ ๑๓ ๑๐๓ ๑๑๔ ๑๖๘ ๒๐๗ ๒๔๔ ๒๔๖ ๖๓๒ ๑,๔๒๕ ๘๒.๕๑ 
 
                ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   

                        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖2 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๕๘.๖๐ ๖๘.๓๔ ๖๗.๗๑ ๕๙.๗๔ ๕๗.๕๗ ๕๐.๒๖ 

คณิตศาสตร์ ๓๑.๘๗ ๓๖.๔๒ ๓๑.๐๙ ๒๙.๔๙ ๓๖.๘๒ ๓๑.๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๒๓ ๔๑.๘๔ ๓๒.๓๔ ๓๑.๙๑ ๓๓.๑๔ ๓๒.๐๗ 
สังคมศึกษาฯ - - - ๔๐.๗๗ ๓๙.๔๐ ๔๐.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๙๔ ๓๔.๙๕ ๔๒.๒๗ ๓๘.๒๖ ๔๒.๔๗ ๓๘.๕๕ 

              
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๗.๗๑ ๓๑.๐๙ ๓๒.๓๔ ๔๒.๒๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.๑ ๖๐.๘๐ ๓๕.๒๑ ๓๒.๗๕ ๔๒.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ ๓๓.๒๕ ๓๒.๒๕ ๔๑.๙๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 
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๖๒ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๒๖ ๓๑.๑๖ ๓๒.๐๗ ๔๐.๕๑ ๓๘.๕๕ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.๑ ๕๐.๖๐ ๓๖.๘๐ ๓๕.๐๑ ๔๐.๒๔ ๔๐.๘๙ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๔๘.๖๘ ๓๔.๖๓ ๓๓.๓๕ ๓๙.๑๗ ๔๐.๐๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 

 
                       ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๒๖ ๓๑๘ ๗ ๑ ๐ 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ ๒๘๘ ๒๘๘ ๐ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๑๗ ๓๑๐ ๖ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๖๐ ๒๕๗ ๒ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๕๓ ๒๕๑ ๑ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖ ๒๘๓ ๒๗๓ ๙ ๑ ๐ 

รวม ๑,๗๒๗ ๑๖๙๗ ๒๕ ๕ ๐ 
เฉลี่ยรอ้ยละ ๑๐๐.00 ๙๘.๒๖ ๑.๔๕ ๐.๒๙ ๐.00 

 

                ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา 2562 

ด้าน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๑,๗๒๗ ๙๗๑ ๔๓๙ ๓๐๓ ๑๔ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๑,๗๒๗ ๖๘๘ ๕๖๑ ๔๗๔ ๔ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๑,๗๒๗ ๖๘๙ ๖๓๑ ๔๐๐ ๗ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๑,๗๒๗ ๑,๐๕๙ ๕๐๔ ๑๔๙ ๑๕ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๑,๗๒๗ ๑,๓๕๐ ๒๕๕ ๑๑๔ ๘ 

รวม ๘,๖๓๕ ๔,๗๕๗ ๒,๓๙๐ ๑,๔๔๐ ๔๘ 

เฉลี่ยรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๕.๐๙ ๒๗.๖๘ ๑๖.๖๘ ๐.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๖๓ 
               ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 

ระดบัชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๒๖ ๒๖๗ ๔๒ ๑๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๘๘ ๒๒๘ ๔๖ ๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๓๑๗ ๒๔๙ ๔๗ ๒๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๖๐ ๒๐๐ ๓๗ ๒๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕๓ ๒๐๗ ๓๑ ๑๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๒๘๓ ๒๓๒ ๓๗ ๑๔ ๐ 

รวม ๑,๗๒๗ ๑,๓๘๓ ๒๔๐ ๑๐๔ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๘ ๑๓.๙๐ ๖.๐๒ ๐.๐๐ 

 
                         ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผา่น 

มธัยมศึกษาปีที ่๑ ๓๒๖ ๓๒๓ ๓ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘๘ ๒๘๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๑๗ ๓๑๖ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๖๐ ๒๕๙ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕๓ ๒๕๒ ๑ 
มธัยมศึกษาปทีี่ ๖ ๒๘๓ ๒๘๒ ๑ 

รวม ๑,๗๒๗ ๑,๗๒๐ ๗ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๕๙ ๐.๔๑ 
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๖๔ 
                ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       

                          ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)        
ของสถานศึกษา 

                       สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม  จาก สมศ. เมื่อ  วันที่ 17 – 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 

  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น ๑๐.๐๐ 8.98 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 15.12 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑   ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่ ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ 4.50 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา   

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และตน้สังกัด   

๕.๐๐ 3.75 ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ 87.95 ดี 
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๖๕ 
 

   ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
                                     ๑) จุดเด่น 
                                             ตามเอกสารที่แนบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

                             ๒)  จุดที่ควรพฒันา 
                                    ตามเอกสารทีแ่นบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
                             ๓)  ข้อเสนอแนะ 
                                    ตามเอกสารที่แนบ บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 
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๖๖ 
      ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของ
สถานศึกษา 
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๖๗ 
จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 

2562 ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ได้รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษโทษของขยะโฟม จัดโดย มูลนิธิไทยรวมใจ 

2. ได้รับถ้วยเกยีรติคุณ รางวัลที่ 1 สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการ

นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENovation School) จัดโดย การไฟฟ้า

นครหลวง (สำนักงานใหญ่) 

3. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก     

ปี 7” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักกษ์โลกเพ่ืออนาคต” 

4. ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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๖๘ 
                      
      
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนสตรีวัดระฆั ง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่         
กลุ่ม ๑) กลุ่มบริหารวิชาการ  ๒) กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๓) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๔) กลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยยึดหลักธรรมาธิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา 
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๖๙ 
 
  ๒. วิสยัทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
       
      วิสัยทัศน์ 

                        “มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก” 
  

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
2. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เกิด

ประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิด การทำวิจัยโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคญั 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาอย่างน้อยสองภาษา 
6. ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมารยาทในสังคม     

สืบสานงานฝีมือไทย ชื่นชมในวัฒนธรรมประจำชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรยีนใส่ใจสังคมโลก  โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

8. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 

 
                        เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ   
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร และการจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ความเป็นไทย มีมารยาทในสังคม สืบสานงาน

ฝีมือไทย อนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 
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๗๐ 
       กลยุทธ์ 

ข้อที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ข้อที ่๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภา 

ข้อที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อที่ ๔ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
          ๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                  

ระดับคุณภาพและผู้รับผิดชอบโครงการ  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่ม

บริหาร 
รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

1. โครงการสานฝัน
ผู้เรียนให้เป็นจริง 

นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ 1  ไม่ได้ดำเนินการ 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา 1  ดีเลิศ 

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์
และกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึง
จิตต์ 

3 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

นางสาวนารีนาถ  วิโรจน์กุล 3 ดี 

5. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายคณพล สายงาม 1 ดี 

6. โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม 1  ดีเลิศ 

7. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล 1 ดีเลิศ 

8. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ 2 ดีเลิศ 
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๗๑ 
กลุ่ม

บริหาร 
รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

9. โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ 1 ดีเลิศ 

10. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 

นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ 1 ยอดเยี่ยม 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัว
รายณ์ 

3 ดีเลิศ 

รวม 10 โครงการ กับ 1 งาน    
บริหารงาน

บุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวหทัยรัตน์  รำพึง
จิตต์ 

3 ดีเลิศ 

2. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร 1 ดี 

3. โครงการศูนย์ครอบครัว
พอเพียง 

นางสาวพจนีย์  ทองบุญ 1 ดี 

4. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายภาณุพงษ์  ไชยคง 1 ดีเลิศ 

5. โครงการโรงเรียน
คุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ 

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ 1 ดีเลิศ 

6. โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพ-ติด
และอบายมุข 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  โอษาติ
มากุล 

1 ดีเลิศ 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

นางสาวรำไพร สุตนนท์ 3 ดี 

รวม 6 โครงการ กับ 1 งาน    
บริหารงาน

ทั่วไป 
1. โครงการสตรีวัดระฆัง 

รวมพลัง อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง 1 ดีเลิศ 

2. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี 

นายสราวุฒ  ซำเผือก 2 ดีเลิศ 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารทั่วไป นายสราวุฒ ซำเผือก 2 ดีเลิศ 
รวม 2 โครงการ กับ 1 งาน    
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๗๒ 
กลุ่มบริหาร รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ 
ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 1 ยอดเยี่ยม 

2. โครงการพัฒนาระบบและ
บริหารจดัการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 2 ยอดเยี่ยม 

รวม 2 โครงการ    
รวมทั้งหมด 20 โครงการ  3 งาน    
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๗๓ 
 
 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ :  ดีเลิศ     

๑.  กระบวนการพัฒนา      
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      

ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาโดยนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนนำไปประพฤติปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า “มีคุณธรรม 
นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก” โรงเรียนเน้นเรื่องการพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนไปใช้ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน    
การสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศให้ความรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ฝึกให้ครูใช้คำถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียน เพ่ือให้อยู่ ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนซึ่งกำหนดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและดำเนินให้เป็นไปตามการประกัน
คุณภาพภภายในของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ตามโครงการต่อไปนี้          

รายช่ือโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการสานฝันผู้เรียนให้เป็นจริง นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ ไม่ได้ดำเนินการ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา ดีเลิศ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

นายคณพล สายงาม ดี 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม ดีเลิศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล ดีเลิศ 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ ดีเลิศ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ ยอดเยีย่ม 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร ดี 

โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง นางสาวพจนีย์  ทองบุญ ดี 
 
 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๗๔ 
 
 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายภาณุพงษ์  ไชยคง ดีเลิศ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถี
พุทธ 

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ ดีเลิศ 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพ-ติดและอบายมุข 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  โอษาติมากุล ดีเลิศ 

โครงการสตรีวัดระฆัง รวมพลัง 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง ดีเลิศ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ยอดเยีย่ม 

                                                          สรุประดับมาตรฐาน                 ดีเลิศ 
            

๒.  ผลการดำเนินงาน 

     ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี  ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่ างวัย ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางข้างต้น 

๓.  จุดเด่น 
     ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่ม
สาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย    
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การแสดงความเคารพคุณครู  การเดินแถวขึ้นอาคารเรียน การเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน และ
การปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  
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๗๕ 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรเพิม่เตมิการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าตัดสินใจคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
     โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น การประเมินโครงการ งานกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย   
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน          
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศกึษา 
 

รายช่ือโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ ดีเลิศ 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี 

นายสราวุฒ  ซำเผือก ดีเลิศ 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารทั่วไป นายสราวุฒ ซำเผือก ดีเลิศ 
โครงการพัฒนาระบบและบริหาร
จัดการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ยอดเยี่ยม 

                                                            สรุประดับมาตรฐาน               ดีเลิศ 
          
๒.  ผลการดำเนินงาน 

     ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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๗๖ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมบรรยกาศและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 ผลการประเมินตนเอง ดังตารางข้างต้น 
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียนได ้
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๗๗ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ  

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ให้เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้น
จัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน    
เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครจูัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่
ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ ได้รับการตรวจนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารโรงเรียน 

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์
และกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึง
จิตต์ 

ยอดเยี่ยม 

โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางสาวนารีนาถ  วิโรจน์กุล ดี 
งานสนับสนุนกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัว

รายณ์ 
ดีเลิศ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึง
จิตต์ 

ดีเลิศ 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวรำไพร สุตนนท์ ดี 
                                                            สรุประดับมาตรฐาน           ดีเลิศ 

 
    
๒.  ผลการดำเนินงาน 
     จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓.  จุดเด่น 

 ครใูห้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ
จรงิ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
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๗๘ 
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย 
๔.  จุดควรพัฒนา 
      4.1 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้และแหล่งเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 4.2 ควรนิเทศติดตามครูเรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้มีความรูค้วามเข้าใจและนำไปใช้ไดจ้ริง    
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที ่
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

กำลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

๑ - - - √ - 
๒ - - - √ - 
๓ - - - √ - 

รวมทุกมาตรฐาน - - - √ - 
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๗๙ 
 

 
 

               ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
                       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใ่นระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปโดยผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษา อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  1 ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บ ริหารสถานศึกษา  มีผลประเมิน ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดับ  
ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ   
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
  
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่เรียนร่วม 

๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคญัการนำ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรให้ต่อเนื่องทันเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
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๘๐ 
               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. อบรมพัฒนาครูให้สามารถสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของการประเมิน O - NET และ PISA 

๓. อบรมพัฒนาครูให้สามารถทำวิจัยและนำผลไปใช้ได้จริง 
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๘๑ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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๘๒ 

• หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของ    

สถานศึกษา 

• ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (หัวข้อ 1.11.2 หน้า 65) 

• สรุปรายชื่อกิจกรรมและรายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
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๘๓ 

ภาพหลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของ  สถานศึกษา 

 

โรงเรยีนสตรีวัดระฆัง ไดร้ับโลป่ระกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงยุติธรรม  

โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

ด้านสิทธิมนุษยชน กจิกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ  

จากนายสมศักดิ์   เทพสทุิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

ประจำปีการศึกษา 2562 
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๘๔ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วม 

กิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพีธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

ณ ท้องสนามหลวง 
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๘๕ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน 

โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักกษ์โลกเพื่ออนาคต” 

ประจำปีการศึกษา 2562 
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๘๖ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0  

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๘๗ 

 

โรงเรยีนสตรีวัดระฆัง ไดร้ับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษโทษของขยะโฟม  

จัดโดย มูลนิธไิทยรวมใจ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๘๘ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

ได้รับถ้วยเกียรติคุณ รางวัลที่ 1 สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  

โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENovation School) 

จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ)่ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๘๙ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดร้ับโล่ เป็นโรงเรียน “เอกลักษณ์ไทยดีเด่น” ปี 2562 

จัดโดย สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  

ดร.ฉัฐชุลี   เรืองศิริ นายกสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๐ 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดร้ับเกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมจดัขบวนเรือพระราชพิธี  

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

จาก พลเอกประยุทธ์   จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๑ 

 

โรงเรียนสตรวีัดระฆัง ไดร้ับเกียรตบิัตรเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน

ดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาสเพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 

จาก นายประณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๒ 

• ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (หัวข้อ 1.11.2 หน้า 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๓ 

• สรุปรายช่ือกิจกรรมและรายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   

ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๔ 

• ภาพกิจกรรมสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2562  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๙๕ 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


