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๒ 
 
 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต    
เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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๓ 
 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓  
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับ  ดีเลิศ 
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ            
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้ เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น    
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ ในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน  
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ      
ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
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  ทิศตะวันตก      วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
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๖ 
                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

โรงเรียนสตรีวัดระฆังนี้เดิมกระทรวงทหารเรือได้รับอนุญาตจากวัดระฆังโฆสิตาราม 
วรมหาวิหารให้สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจำนวน ๓ หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราวสำหรับ
รักษาพยาบาลทหารเรือที่เจ็บป่วย ต่อมากระทรวงทหารเรือได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ที่ปากคลองมอญ  
จึงยกอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลเดิมนี้ให้กับวัด  และแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงธรรมการ ประจวบกับความ
ดำริของกรมศึกษาธิการ ซึ่งกำลังคิดจะจัดการศึกษาสำหรับกุลสตรีให้แพร่หลายอยู่แล้ว จงได้ไปหารือ     
เจ้าคุณพระพิมลธรรม  เจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ท่านเห็นชอบ
ด้วยให้ใช้สถานที่และอาคารเป็นโรงเรียนสตรกีระทรวงธรรมการ จึงอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือน
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

การศึกษาแหง่ชาติ 
พ .ศ . ๒๕๑๘ เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๑๘ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 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 ใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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๗ 
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    :   มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สื่อสารสองภาษา  

    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สู่สากลบนพ้ืนฐานคุณธรรมสู่ความเป็นไทย  
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน   :  ตราระฆังประดับรัศมี 
สีประจำโรงเรียน     :  น้ำเงิน –  เหลือง  
                                       น้ำเงิน   หมายถึง  ความสุขุม  ความม่ันคง ความเข้มแข็ง 

     เหลือง   หมายถึง  ความรุ่งเรอืง ความรุ่งโรจน์ด้วยแสงแห่งธรรมดอกไม้
ประจำโรงเรียน     :  ดอกบัวหลวง “เป็นดอกไม้ที่เกิดจากโคลนตมแต่มีค่าสูง ใช้บูชาพระ”   
เพลงประจำโรงเรียน    :  ระฆงัทอง 
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  ไดแ้ก่   แขวงวัดอรุณ  
    เขตพระบรมมหาราชวัง มี ๑ แขวง  ได้แก่ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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๘ 
                   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  วันที ่7 สิงหาคม 2561  จนถึง วันที่  21 ตุลาคม 2563     
เป็นเวลา  2 ปี  2 เดือน  14 วัน 
 
 

  นางสาววิมลนาถ   บัวแก้ว 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรวัีดระฆัง 

 
 
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท ์ 09-1819-3492  E-mail  :  wimonnart2010@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  22 ตุลาคม 2563   จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  - ปี  5 เดือน  9 วัน 

                           

mailto:wimonnart2010@hotmail.com
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๙ 
  นางสาวจินต์จุฑา    พรหมรักษ์ 

                             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     

          
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท์  087-595-6585  E-mail  :  jinjuta@sr.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ครศุาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  - ปี  5  เดือน  -  วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
 
             นายณัฐพงศ์    กุลวุฒิชัยมงคล 

     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท์  085-259-4059  E-mail  :  numtuam@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  - ปี  5 เดือน  - วนั      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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๑๐ 
นางสาววัชราภรณ์    วังมนตรี 

                            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท ์ 092-281-9089    E-mail  :  watcharaporn@sr.ac.th      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  - ปี  5 เดือน  - วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 

นายเกียรติเกรียงไกร    บุญทน 
                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โทรศัพท์  083-951-5453   E-mail  :  kiatkriangkrai@sr.ac.th      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  30 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  0 ปี  5 เดือน  0 วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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๑๑ 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวอรอุษา   ศิริรัตน์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา  เทคโนโลยีการศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์   08-9143-6774 E-mail  :    onusa@sr.ac.th  
 

 
 
 
                               ๒)  หวัหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : นายสิทธิชัย   ตันเจริญ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา  ดนตรีศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    
โทรศัพท์   08-1844-2326 E-mail  :    sit1419@gmail.com 
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๑๒ 
          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร  
                    ๑) วิทยฐานะ 

ครูและ
บุคลากร 

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 
2563 - - 11 36 36 7 9 7 2 108 

หมายเหตุ : รวมครทูี่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

                  ๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

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

ผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ - - - 2 2 4 - - - 4 
ภาษาไทย 3 5 8 0 2 2 - - - 10 
คณิตศาสตร์ 3 7 10 - 4 4 - - - 14 
วิทยาศาสตร์ 4 11 15 1 3 4 - - - 19 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4 6 10 3 1 4 - - - 14 

สุขศึกษาและพลศกึษา 2 3 5 - - - - - - 5 
ศิลปะ 2 2 4 1 1 2 - - - 6 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

0 4 4 - - - - - - 4 

ภาษาต่างประเทศ 2 10 10 2 2 4 - - - 16 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6 - - - - - - 6 

รวม 20 54 74 9 16 25 - - - 99 
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๑๓ 
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

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

๑. ภาษาไทย 10 19 
๒. คณิตศาสตร์ 14 18.33 
๓. วิทยาศาสตร์ 19 16.57 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16.16 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 15.16 
๖. ศิลปะ 6 16.25 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 17.68 
๘. ภาษาต่างประเทศ 16 18.13 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 16.8 

รวม 94 155.19 

           
 ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
                  
                        ๑) จำแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ รวม 

 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ - 316 316 8 39.5 
ม. ๒ - 327 327 8 40.87 
ม. ๓ - 287 287 8 35.87 
รวม - 930 930 24 38.75 
ม. ๔ - 295 295 8 36.87 
ม. ๕ - 254 254 8 31.75 
ม. ๖ - 252 252 8 31.5 

รวม - 801 801 24 33.37 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด - 1,731 1,731 48 36.06 
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๑๔ 
                 ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
ระดับชัน้ ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ม.๑ 289 326 316 
ม.๒ 328 288 327 
ม.๓ 279 317 287 
ม.๔ 260 260 295 
ม.๕ 284 253 254 
ม.๖ 297 283 252 
รวม 1,737 1,727 1,731 

       (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕๖3) 
 
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคาร 
    อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๔ หลัง  อาคารหมายเลข ๑ – ๓ มีทางเดินเชื่อมต่อกัน ดังนี้ 

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

 
หมายเหตุ 

๑. ห้องน้ำ-ห้องส้วมอยู่ภายในอาคารเรียน  มี  ๔7 ห้อง 
๒. ห้องอาหาร ๑ ห้อง   กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร รองรับนักเรียนประมาณ   
     650 คน  (เปิดใช้  ๓ รอบ) 
๓. สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม   และสนามบาสเก็ตบอล  ๑  สนาม 

 
  จำนวนห้องดังนี ้

๑.   หอ้งผู้บริหาร      ๑ ห้อง 
๒.   หอ้งกลุ่มบริหารงาน     ๔ ห้อง 
๓.   หอ้งพักครู      10 ห้อง 
๔.   ห้องสำนักงาน      ๗ หอ้ง 
๕.   ห้องเรียน       25 ห้อง 
๖.   ห้องวิชา       ๑6 ห้อง 
๗.   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๖ หอ้ง 
๘.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา     2 ห้อง  
๙.   ห้องสมุด       ๑ ห้อง 
๑๐.   ห้องประชุม      ๒ ห้อง 
๑๑.   ห้องอาหารครู     ๑ ห้อง 
๑๒.   ศาลาทรงไทย     2 หลัง 
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๑๕ 
๑๓.   ห้องยามรักษาความปลอดภัย   ๑ ห้อง 
๑๔.   ห้องประชาสัมพันธ์    ๑ ห้อง 
๑๕.   ศูนย์คอมพิวเตอร์     ๓ ห้อง 
๑๖.   ศาลาท่าน้ำ     ๑ หลัง 
๑๗.   ห้องฟิตเนส   ๑ ห้อง 
 

                  ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ  
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 35,683,160 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 35,183,160 
เงินนอกงบประมาณ 23,801,750.52 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 12,402,286.78 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 59,484,910.52 รวมรายจ่าย 47,585,446.78 
 
       สรุป  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินคา่จ้าง    คิดเปน็ร้อยละ   59.15   ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    20.85   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. ๒๕63)  คือ 

๑.  ชุมชนวัดระฆัง เป็นชุมชนเก่าแก่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ซอย   
วัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาณาเขตทิศเหนือจรดซอยศาลา
ต้นจันทน์ ทิศใต้จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทิศตะวันออกจรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และทิศ
ตะวันตกจรดถนนอรุณอมรินทร์  เจ้าของที่ดิน คือ กรมศาสนา/เอกชน  มีพ้ืนที ่๑๕ ไร่ แต่เดิมหากประชาชนไม่มี
ที่อยู่อาศัยก็มาขอทางวัด  ซึ่งทางวัดจะแบ่งให้หรือหากเห็นว่ามีที่ว่างพอปลูกบ้านได้ก็มาขออนุญาตทางวัด  
ประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีประชากร ๑,๒๕๐ คน  เพศชาย 
๕๕๐ คน เพศหญิง ๗๐๐ คน จำนวนบ้าน ๒๗๓ หลัง ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนา
พุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป โดยมีประธานชุมชนปัจจุบัน คือ นายบัญชา 
เทียนศิริ มีกรรมการชุมชนจำนวน ๘ คน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาและความม่ันคงของมนษุย ์  

 ๒. ชุมชนตรอกวังหลัง เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งอาศัยสืบต่อกันมานาน โดยมีชาวบ้านได้อพยพมาตั้งแต่
สมัยอยุธยา และได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินคือ ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์     
มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๕ ไร่  สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารตึกแถวและบ้านไม้ ๒ ชั้น ในปี ๒๕๑๐ กรมธนารักษ์ได้ยก
ที่ดินบริเวณต้นโพธิ์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และยังไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด โดยประชาชนใน
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๑๖ 
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 
   -  ประเพณีลอยกระทงของวัดระฆงัโฆสิตาราม 
   -  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย 
   -  การหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 
   -  การทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุ 
   -  การทำมะตูมเชื่อมของตรอกมะตูม 
   -  สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   -  การทำขม้ินผงของโรงขม้ินเภกาพานิช พรานนก 
   -  ประเพณีเทศกาลสงกรานต์บ้านเนินค่ายหลวง 
   -  การทำฆ้องวงของบ้านเนินค่ายหลวง 
   -  สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 

              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
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 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
ใช้ซอยวัดระฆังและซอยวังหลังเป็นสถานที่เดินทางไปกลับ จากการขยายตัวการใช้ที่ดินของเขตบางกอกน้อยที่
ขาดการวางแผนรองรับ ปัญหาความเสื่อมโทรมและถดถอยทางกายภาพของระบบคลอง และด้วยปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเกิดน้ำท่วม เช่น ปริมาณฝน ปริมาณน้ำทุ่งและน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน    
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๑๗ 
มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และปัญหาแผ่นดินทรุดได้ส่งผลให้พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย   
ในบางพ้ืนทีไ่ด้รับความเสียหาย  
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18 
                 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 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 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 คณิตศาสตร์เข้มข้น 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 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

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

  I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  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 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

19 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่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 คณติศาสตร์เพิม่เติม 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 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

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

จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 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 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

20 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 พระพทุธศาสนา 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 เพิม่เติม 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 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 6 0.5 (20) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 740 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

21 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1   

ภาคเรียนที ่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 ประวตัศิาสตร์ 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 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

22 
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 สงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 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 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 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 หน้าท่ีพลเมือง 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)   

    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์  5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
IS3  

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

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 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 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  กจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

24 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวชิาพ้ืนฐาน 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 เทคโนโลย ี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 สุขศกึษาและพลศึกษา 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 การพดู 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 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 

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

  I32201 การศึกษาคน้คว้าและสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 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 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

25 
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 คณติศาสตร์4 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 ภาษาอังกฤษฟังพดู 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)   

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

26 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 สขุศึกษาและพลศึกษา 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 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 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 หน้าที่พลเมือง 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 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

27 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 (หนว่ยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 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 ประวตัศิาสตร์ 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 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

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

    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 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 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

28 
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 สุขศกึษา 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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80) 
ค22205 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 0.5 (20) ค22206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 0.5 (20) 
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 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  

 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 
 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

29 
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 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 สุขศกึษา 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 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 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 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

30 
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) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 8.0 (340) รายวชิาเพ่ิมเติม 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 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 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       
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    โครงสร้างหลักสูตรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 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 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลย ี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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 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 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 760 
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    โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – 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 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 1.5 (60) ค33203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว33205 ฟิสกิส์ 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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     โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่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 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 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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    โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวชิาพ้ืนฐาน 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) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท32201 หลักการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและด ู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถิ่นฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นธนบุรี 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  ภาษาองักฤษฟังพูด 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 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
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     โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ภาษาองักฤษอ่าน-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 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 
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     โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 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 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอา่น 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 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 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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   โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 ถิน่ฐานย่านฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าที่พลเมือง 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 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 
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  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 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) 

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

ส33202 หน้าท่ีพลเมือง 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 ภาษาจนีฟัง – 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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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       
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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 ภาษาองักฤษฟัง-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) 

    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 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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   โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 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) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวชิาเพ่ิมเติม 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 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 (40) 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 2.5 (100) ฝ32202  ภาษาฝรั่งเศส 4 2.5 (100) 
I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     5  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ IS3   5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

41 
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 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 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 หน้าที่พลเมือง 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 ภาษาองักฤษอ่าน-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 

 
 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

42 
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 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 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 ภาษาอังกฤษอ่านเขยีน 1 1.0 (40) อ31204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 (40) 
  I32201 การสื่อสารค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

43 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวชิาพ้ืนฐาน 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 สุขศกึษาและพลศึกษา 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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 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  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

44 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 

ภาคเรียนที ่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 8.5 (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 หน้าท่ีพลเมือง 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) 

    

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

45 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ รู้จักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข  มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  มีจิตอาสาในการทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 

 การพัฒนาการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และการเขียนสื่อความ 
- ครูอาจารย์จัดทำใบความรู้  โดยมีเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด  คนละ  3  เรื่อง  

ความยาว 1 หน้ากระดาษ  มีคำถามเรื่องละ 3  ข้อ นักเรียนอ่านใบความรู้  บันทึกการอ่าน และตอบคำถามตาม
ใบความรู ้

- ครูทีป่รึกษาประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
โดยมีเกณฑ์การผ่านอย่างน้อย 10  เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 

 
 โครงงาน 

การจัดทำโครงงานให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปสู่ชุมชน  โดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณธรรม  เพ่ือนำเสนอองค์ความรู้  กระบวนการ  ที่เกิดจากการบูรณาการตามหลักการของ STEM และ IS 
(Individual Study) 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาได้กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเป็นพลโลกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความเปน็ธรรมทางสังคม ค่านิยมและตระหนักในการรับรู้สภาพการณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมีสิทธิมนุษยชน 
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลโลก 
5 ประการ ประกอบด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความล้ำหน้าทาง
ความคิด มีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีทักษะ 4 ประการ  คือ ทักษะ
พ้ืนฐาน (Core  Skills) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal  learning & Development  Skills) ทักษะ
พลเมือง / ความรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship Skills) และทักษะการทำงาน (Employability  Skills) 

    ม. 1-3      -  กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
                                (เช่น บาตรเติมบุญเก้ือหนุนพุทธศาสตร์   กิจกรรมรักษ์......แม่น้ำเจ้าพระยา 
เป็นต้น) 

              ม. 4-6       -  กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                                (เชน่ กิจกรรมสู่ชุมชน กิจกรรมอ่านหนังสือเพ่ือคนตาบอด/ผู้ป่วยกิจกรรมเยี่ยม

ผู้พิการซ้ำซ้อน 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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  โดยแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดกิจกรรมในหมวดที่ 2-4 รวม 5 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 

(หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที่ 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 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ  

(หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ 

(หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที่ 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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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ  

(หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ  

(หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ 

(หมวดที ่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 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสนับสนุน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสำหรับการ
วัดและประเมินผลเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานในแต่ละสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะวัดและประเมินผลทั้งความรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สื่อความ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.การวัดและประเมินผลความรู้   
       1.1 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระพ้ืนฐาน  

               การวัดและประเมนิผลเป็นรายภาคเรียน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 0 1.0 1.5  2.0  2.5 
3.0 3.5 และ 4 โดยวัดและประเมินผลการทำงาน ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ ไม่เน้นให้ผู้เรียน มุ่งทำคะแนนสูง 
แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีการพัฒนาจากภาคเรียนหนึ่ง
ต่อไปอีกภาคเรียนหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ วิธีวัดผลและประเมินผล  ดำเนินการ ดังนี้ 

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

นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

Health กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา) 
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49 
1) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Examinations) 
2) การประเมินผลรูปแบบอื่น (Other Forms of Assessment) 
3) การประเมินภายใน (Internal Assessment)  

   1.2  การวัดและการประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพ่ิมเติมเน้นการรายงานผลโดยการเขยีน 
บทความ ความเรียง งานวิจัย โครงงาน โดยนำประสบการณ์ท้ังในและนอกห้องเรียนมานำเสนอ 

    2.   การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการ

ของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน/ปี   ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมและตัดสินผล
การประเมินเป็น  2 ระดับ คือ  

ผ               หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมินทีส่ถานศึกษากำหนด 
มผ             หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิที่สถานศึกษากำหนด 

    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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๕๐ 
เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

  เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากล 
พุทธศกัราช 2557 แบ่งตามระดับชั้น 2 ระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              

1. เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกติ  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 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด 
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. วิชาการ 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. ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกเข้ารว่มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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๕๑ 
แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑. นักเรียนจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน    

(ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.00   
๒. นักเรยีนจะเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนต่างๆ ได ้เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังตารางข้างล่าง

ครบทุกช่อง 
 

กลุ่มวิชาการ 
เกรด
เฉลี่ย 

คณิตศาสตร์
เฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 

อังกฤษ
เฉลี่ย 

ภาษาไทย
เฉลี่ย 

สังคมฯ
เฉล่ีย 

1. วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ 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 

 
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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๕๒ 
                  ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อยจัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวม
ข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของท้องถิ่น มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร 
สถาปนากรุงธนบุรี แหล่งชุมชนช่างฝีมือ บ้านช่างหล่อ บ้านมะตูม 

ชุมชนวันดงมูลเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลปั้น  
ชุมชนวัดรวก วิหารหลวงพ่อดำ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ทำการ

ชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น  
ชุมชนวัดอัมพวา อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน)  
ชุมชนตรอกข้าเม่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) 
ชุมชนวัดครุฑ วิหารหลวงพ่อลอย (ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่

ชาวบ้านนับถือ) สระนำ้โบราณ  
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ทำการ

ชุมชน ชมรมจักรยาน บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบมะพร้าว  
ชมุชนวัดสุวรรณาราม ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร  
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๕๓ 
                  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา  
                   ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
                - ระดับสถานศึกษา 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  3.43    
                - ระดับชั้นเรียน 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ จำนวน 
นักเรียน 

ทีไ่ด้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ๓๒๐ ๒ ๑๓ ๑๒ ๑๘ ๒๕ ๓๗ ๓๗ ๑๗๖ ๒๕๐ ๗๘.๑๓ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ๓๒๕ ๑ ๑๒ ๑๓ ๒๑ ๒๘ ๓๙ ๔๓ ๑๖๘ ๒๕๐ ๗๖.๙๒ 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี ่๓  ๒๘๖ ๐ ๗ ๘ ๑๕ ๒๒ ๓๓ ๓๔ ๑๖๗ ๒๓๔ ๘๑.๘๒ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔  ๒๙๕ ๒ ๘ ๘ ๑๗ ๒๓ ๓๘ ๓๙ ๑๖๐ ๒๓๗ ๘๐.๓๔ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ๒๕๔ ๑ ๖ ๗ ๙ ๑๔ ๒๒ ๓๐ ๑๖๕ ๒๑๗ ๘๕.๔๓ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๕๒ ๒ ๕ ๔ ๙ ๑๓ ๒๓ ๓๕ ๑๖๑ ๒๑๙ ๘๖.๙๐ 

รวมจำนวน
นักเรียน ม.๑ - ๖ 

๑,๗๓๒ ๘ ๕๑ ๕๒ ๘๙ ๑๒๕ ๑๙๒ ๒๑๘ ๙๙๗ ๑,๔๐๗ ๘๑.๒๔ 
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๕๔ 
                                  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู ้
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ทีไ่ด้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑,๗๓๒ ๒๑ ๖๑ ๖๗ ๙๘ ๑๕๗ ๒๒๔ ๒๙๖ ๘๐๘ ๑,๓๒๘ ๗๖.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๑,๗๓๒ ๓ ๑๔๐ ๑๓๖ ๒๒๑ ๒๖๔ ๓๐๓ ๒๓๒ ๔๓๓ ๙๖๘ ๕๕.๘๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑,๗๓๒ ๓ ๕๙ ๖๓ ๑๑๔ ๑๖๗ ๒๓๓ ๒๖๒ ๘๓๑ ๑,๓๒๖ ๗๖.๕๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

๑,๗๓๒ ๗ ๓๙ ๔๐ ๙๖ ๑๔๑ ๒๗๐ ๓๒๐ ๘๑๙ ๑,๔๐๙ ๘๑.๓๕ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑,๗๓๒ ๒ ๔๔ ๔๑ ๖๐ ๖๘ ๑๐๙ ๑๙๓ ๑,๒๑๕ ๑,๕๑๗ ๘๗.๕๙ 

ศิลปะ ๑,๗๓๒ ๖ ๓๖ ๓๕ ๕๐ ๗๓ ๑๓๑ ๒๑๓ ๑,๑๘๘ ๑,๕๓๒ ๘๘.๔๕ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑,๗๓๒ 
๑๗ ๔๐ ๗๖ ๑๐๖ ๑๒๓ ๒๓๗ ๒๘๒ ๘๕๐ ๑,๓๖๙ ๗๙.๐๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๗๓๒ ๑๘ ๘๙ ๗๓ ๑๒๔ ๑๗๓ ๒๖๑ ๒๗๒ ๗๒๒ ๑,๒๕๕ ๗๒.๔๖ 
 
                ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๖๘.๓๔ ๖๗.๗๑ ๖๕.๖๑ ๕๗.๕๗ ๕๐.๒๖ ๕๖.๔๕ 
คณิตศาสตร ์ ๓๖.๔๒ ๓๑.๐๙ ๓๔.๐๑ ๓๖.๘๒ ๓๑.๑๖ ๓๓.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑.๘๔ ๓๒.๓๔ ๓๓.๖๖ ๓๓.๑๔ ๓๒.๐๗ ๓๗.๗๙ 
สังคมศึกษาฯ - - - ๓๙.๔๐ ๔๐.๕๑ ๔๒.๑๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๙๕ ๔๒.๒๗ ๔๒.๓๓ ๔๒.๔๗ ๓๘.๕๕ ๓๘.๕๗ 

              
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๕.๖๑ ๓๔.๐๑ ๓๓.๖๖ ๔๒.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.๑ ๖๑.๑๑ ๓๔.๑๓ ๓๔.๑๖ ๔๔.๙๑ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๕๙.๕๑ ๓๑.๖๑ ๓๓.๐๒ ๔๓.๘๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ 
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๕๕ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๖.๔๕ ๓๓.๕๓ ๓๗.๗๙ ๔๒.๑๑ ๓๘.๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.๑ ๕๓.๐๓ ๓๖.๖๘ ๓๙.๗๐ ๔๐.๖๗ ๔๑.๙๔ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๕๑.๔๖ ๓๔.๓๕ ๓๗.๙๔ ๓๙.๓๖ ๔๐.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๔๕.๒๒ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 

 
                       ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๒๐ ๓๑๓ ๕ ๒ - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ ๓๒๕ ๓๒๒ ๓ - - 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๒๘๖ ๒๖๗ ๑๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๕ ๒๙๐ ๓ ๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๕๔ ๒๕๔ - - - 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๖ ๒๕๒ ๒๔๖ ๔ ๒ - 

รวม ๑,๗๓๒ ๑,๖๙๒ ๓๔ ๖ - 
เฉลี่ยรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๖๙ ๑.๙๖ ๐.๓๕ - 

 

                ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา 2563 

ด้าน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๑,๗๓๒ ๑,๐๓๓ ๔๑๕ ๒๖๔ ๒๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๑,๗๓๒ ๖๖๖ ๕๖๗ ๔๙๖ ๓ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๑,๗๓๒ ๑,๐๙๓ ๔๐๐ ๒๓๖ ๓ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๑,๗๓๒ ๑,๑๓๒ ๓๖๐ ๒๒๓ ๑๗ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๑,๗๓๒ ๑,๓๙๓ ๒๕๒ ๘๓ ๔ 

รวม ๘,๖๖๐ ๕,๓๑๗ ๑,๙๙๔ ๑,๓๐๒ ๔๗ 

เฉลี่ยรอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๔๐ ๒๓.๐๓ ๑๕.๐๓ ๐.๘๘ 
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๕๖ 
               ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563 

ระดบัชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๒๐ ๒๕๐ ๔๓ ๒๗ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๒๕ ๒๔๙ ๔๙ ๒๗ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๒๘๖ ๒๓๕ ๓๗ ๑๔ - 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ๒๙๕ ๒๓๕ ๓๙ ๒๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๕๔ ๒๑๗ ๒๔ ๑๓ - 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๒๕๒ ๒๑๘ ๒๒ ๑๒ - 

รวม ๑,๗๓๒ ๑,๔๐๔ ๒๑๔ ๑๑๔ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๐๖ ๑๒.๓๖ ๖.๕๘ - 

 
                         ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผา่น 

มธัยมศึกษาปีที ่๑ ๓๒๐ ๓๑๗ ๓ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๕ ๓๒๕  - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๘๖ ๒๘๖  - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๔ ๒๙๕ ๒๙๕  - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕๔ ๒๕๓ ๑ 
มธัยมศึกษาปทีี่ ๖ ๒๕๒ ๒๕๐ ๒ 

รวม ๑,๗๓๒ ๑,๗๒๖ ๖ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๖๕ ๐.๓๕ 
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๕๗ 
                ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       

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

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

 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 

  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั
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    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
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   ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และตน้สังกัด   

๕.๐๐ 3.75 ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ 87.95 ดี 
                      



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๕๘ 
   ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๕๙ 
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๖๐ 
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๖๑ 
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๖๒ 
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๖๓ 
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๖๔ 
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๖๕ 
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๖๖ 
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๖๗ 
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๖๘ 
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๖๙ 
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๗๐ 
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๗๑ 
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๗๒ 
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๗๓ 
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๗๔ 
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๗๕ 
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๗๖ 
      ๑.๑๒ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา  

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
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๗๗ 
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๗๘ 
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๗๙ 
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๘๐ 
 
                      
      
 

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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๘๑ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ปีการศึกษา 2563  
 
 

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา 
2.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
3.งานทะเบียนนักเรียน 
4.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  5.1 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 
  5.2 งานห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
6.งานตารางสอน 
7.งานนิเทศการศึกษาและนิเทศภายใน 
8.งานแนะแนวการศึกษาและงานส่งเสริมการเรียนร่วมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องและด้อยโอกาสทางการเรียนรู้ 
9.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
10.งานส่งเสริมความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศของนักเรียน 
11.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12.งานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
13.งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
14.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
15.งานศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ) 
16.งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
17.งานรับนักเรียน 
18.งานแผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.งานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา 
2.งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและการ
ใช้งบประมาณ 
3.งานคำนวณต้นทุนผลผลิต 
4.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.งานบริหารการเงิน 
6.งานบริหารบัญชี 
7.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
8.งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
9.งานจัดทำระบบควบคุมภายใน 
10.งานตรวจสอบภายในหน่วยงาน 

1.งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและบำเหน็จความชอบ 
2.งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.งานวินัยและรักษาวินัยครู 
4.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
5.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6.งานกิจการนักเรียน (ส่งเสริมประชาธิปไตยและสารวัตรนักเรียน) 
7.งานส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
8.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
9.งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
10.งานระเบียบวินัยนักเรียน 
11.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและผู้ปกครอง 
12.งานรักษาความปลอดภัย/กิจกรรมหน้าเสาธง 
13.งานบัตรประจำตัวนักเรียน 
14.งานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล 
15.งานติดตามและประเมินผล 
16.งานสถิตินักเรียน 
17.งานธนาคารโรงเรียน 
18.งานครอบครัวพอเพียง 
19.งานบำรุงขวัญและส่งเสริกำลังใจ 

1.งานธุรการ 
2.งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.งานซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ 
4.งานสัมพันธ์ชุมชน 
5.งานอาคารสถานที่ 
6.งานประชาสัมพันธ์ 
7.งานโสตทัศนศึกษา 
8.งานอนามัยโรงเรียน 
9.งานโภชนาการ 
10.งานสวัสดิการ 
11.งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
12.งานสิ่งแวดล้อม 
 
 

นางสาวจินต์จฑุา   พรหมรักษ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายณัฐพงศ์   กุลวุฒิชัยมงคล  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาววัชราภรณ์   วังมนตรี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายเกียรติเกรียงไกร   บุญทน 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาววิมลนาถ   บัวแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 

สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง 

มูลนิธโิรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
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๘๒ 
  ๒. วิสยัทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
       
      วิสัยทัศน์ 

                        “มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก” 
  

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
2. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เกิด

ประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิด การทำวิจัยโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคญั 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาอย่างน้อยสองภาษา 
6. ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมารยาทในสังคม     

สืบสานงานฝีมือไทย ชื่นชมในวัฒนธรรมประจำชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

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 อนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 
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๘๓ 
       กลยุทธ์ 

ข้อที่ ๑ พฒันาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ข้อที ่๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคณุภา 
ข้อที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ข้อที่ ๔ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
          ๓. โครงการทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                 ระดับคุณภาพและผู้รบัผิดชอบโครงการ  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่ม
บริหาร 

รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน
ที ่

ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา 1  ดีเลิศ 

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์
และกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ 3 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม 3 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล 1 ดีเลิศ 

5. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

6. สตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ 2 ดีเลิศ 

7. โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ 1 ดี 

8. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ 1 ดีเลิศ 
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๘๔ 
กลุ่ม

บริหาร 
รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน

ที ่
ระดับมาตรฐาน 

บริหาร
วิชาการ 

9. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายคณพล สายงาม 1 ยอดเยีย่ม 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวกนกลักษณ์  
วสีบัวรายณ์ 

3 ดีเลิศ 

รวม 9 โครงการ กับ 1 งาน    
บริหารงาน

บุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ 3 ดีเลิศ 

2. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร 1 ยอดเยีย่ม 

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  โอษาติมา
กุล 

1 ยอดเยี่ยม 

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 ยอดเยี่ยม 

งานสนับสนุนกลุ่มบริหารทั่วไป นายสราวุฒ ซำเผือก 2 ดีเลิศ 
รวม 2 โครงการ กับ 1 งาน    
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๘๕ 
กลุ่มบริหาร รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ระดับมาตรฐาน 
บริหารงาน
งบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ 
ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 1 ดีเลิศ 

2. โครงการพัฒนาระบบและ
บริหารจดัการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 2 ดีเลิศ 

รวม 2 โครงการ    
รวมทั้งหมด 19 โครงการ  3 งาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๘๖ 
 
 
มาตรฐานที ่๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ :  ดีเลิศ     

๑.  กระบวนการพัฒนา      
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      

ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า “มี
คุณธรรม 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 2563 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา ดีเลิศ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางสาวลีลาวดี   ทองอร่าม ยอดเยี่ยม 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 

นางสาวสรญา มุทะธากุล ดีเลิศ 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ ดี 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นายสุรศักดิ์  เจิมพันธ์นิตย์ ดีเลิศ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

นายคณพล สายงาม ยอดเยี่ยม 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางชื่นฤดี  สังขะวร ยอดเยี่ยม 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายภาณุพงษ์  ไชยคง ดีเลิศ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถี
พุทธ 
 

นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ ดีเลิศ 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๘๗ 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  โอษาติมากุล ยอดเยี่ยม 

โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง นางสาวพจนีย์  ทองบุญ ดี 
โครงการสตรีวัดระฆัง รวมพลัง 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง ดีเลิศ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ดีเลิศ 

รวม 13 โครงการ 
                                                          สรุประดับมาตรฐาน                 ดีเลิศ 

            

๒.  ผลการดำเนินงาน 

      ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางข้างตน้ 

๓.  จุดเด่น 
      ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า ร้อยละ 
๕๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย    
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การแสดงความเคารพคุณครู  การเดินแถวขึ้นอาคารเรียน การเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน และ
การปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรเพิม่เตมิการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าตัดสินใจคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เครื่องมอืสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
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๘๘ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น การประเมินโครงการ งานกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศกึษา 
 

รายช่ือโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับมาตรฐาน 

2 โครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ ดีเลิศ 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี 

นายสราวุฒ  ซำเผือก ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาระบบและบริหาร
จัดการ 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ดีเลิศ 

โครงการสนับสนุนการจัดบรรยากาศ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิท-19  

นางสาวเกศราภรณ์   พูนผล ดีเลิศ 

รวม 4 โครงการ 
                                                            สรุประดับมาตรฐาน               ดีเลิศ 

          
๒.  ผลการดำเนินงาน 

      ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ      
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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๘๙ 
 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  
  
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน       
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี 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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๙๐ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินโครงการ/
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 2563 
มาตรฐานที่ รายช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระดับ

มาตรฐาน 
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์

และกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์ ดีเลิศ 

รวม 2 โครงการ 
                                                            สรุประดับมาตรฐาน           ยอดเยี่ยม 

          (ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖4) 
๒.  ผลการดำเนินงาน 
     จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 2. การจดัการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  จุดเด่น 

 ครใูห้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ
จรงิ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย 
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๔.  จุดควรพัฒนา 
      4.1 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้และแหล่งเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 4.2 ควรนิเทศติดตามครเูรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้มีความรูค้วามเข้าใจและนำไปใช้ไดจ้ริง    
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที ่
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

กำลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

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

รวมทุกมาตรฐาน - - - √ - 
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๙๒ 
 

 
 

               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  ยอดเยี่ยม 

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

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคญัการนำ

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้ต่อเนื่องทันเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
- 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
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ภาคผนวก  

• รายงานผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุณครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

• รายงานผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

• รายงานการนำเสนอ คลิปสรุปโครงการ/งาน (ประกันภายในสถานศึกษา) 

• เว็บเพจต่างๆ ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 ปฏิทินปฏิบัติการโรงเรียนสตรีวัดระฆังปีการศึกษา 2563 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

1 นางเพ็ญพิมล   เปรี่ยมพิมาย โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน 
สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย 
ครัง้ที่ 64 ปีพุทธศักราช 
2563 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

16 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ครูฝึกสอนและพัฒนาทักษะ
ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
“การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิด
เลขคาสิโอ ครั้งที่ 2 

มูลนิธิครูของ
แผ่นดินและ

บริษัท คาสิโอ 
มาร์เก็ตติ้ง 

(ประเทศไทย) 

22 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดบั ดีเด่น ประจำเดือน 
สิงหาคม ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

31 ส.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
กันยายน ปีการศึกษา 
2563 
 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงใน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 

สวนสุนันทา 

30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 

2 นางสาวหทัยรัตน์   รำพึงจิตต์ คุณครูตน้แบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
กันยายน ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

3 นางสาวอุบลรัตน์   โพธิ์พรม คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

4 นางสาวอารยาภัสร์   เดชมา ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
สิงหาคม ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

31 ส.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
กันยายน ปีการศึกษา 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

2563 
  ดำเนินงานโครงการ

ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

เป็นวิทยากรอบรมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียน 
วัดใหม่ผดุงเขต 

6 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 

5 นายคณพล      สายงาม ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
สิงหาคม ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

31 ส.ค. 63 เกียรตบิัตร 

พ่อครูดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรยีนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

6 นางสาวนารีนาถ   วิโรจน์กุล คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงใน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 5 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 

สวนสุนันทา 

30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 
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๙๗ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

7 นายสุรศักดิ์    เจิมพันธ์นิตย์ ผ่านการทดสอบวัดความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไวรัส 
COVID – 19 ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

10 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เบื้องต้นกับเชื้อไวรัส COVID 
- 19 

โรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต 

20 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้ 
การพัฒนาหลักสถานศึกษา 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี  

เขต 3  

20 เม.ย. 63 เกียรตบิัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนย์การเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต 

20 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

สอบผ่าหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ 

กรรมการ
เครือข่ายสุจริต

ไทย 

21 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทำแบบทดสอบ 
ออนไลน์ เรื่อง สื่อและ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียน 
บ้านปากห้วยเดื่อ 

22 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ได้เข้าเรียนและผ่านการ
ทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทักษะ
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Literacy 
 

ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ 

วัดเพลง 

23 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 
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๙๘ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

  สืบสานสาระมหาชาติ  
(คำหลวง) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

24 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 

โรงเรียน 
อยุธยานุสรณ์ 

จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธา 

12 พ.ค. 63 เกียรติบัตร 

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต 
: พร้อมสู้สู่แคลคุลัส  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

30 ก.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
สิงหาคม ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

31 ส.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
กันยายน ปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

พ่อครูดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

8 นางสาวรำไพร   สุตนนท์ คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 
 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๙๙ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

  ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

9 นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพยส์ุวรณ ์ คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือใน
ตำแหน่ง รองผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 2 
กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนมัธยมวัด
มกุฎกษัตริย์ 

คณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

30 มิ.ย. 63 เกียรติบัตร 

มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภท
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (W.B.) 

สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ  

21 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

10 นายนพรัตน์   นาหว้า คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน 
ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

พ่อครูดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

11 นางสาวพรศิริ   สอนลิลา คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 
 
 
 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๐๐ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

ผ่านการวัดประเมินผล
ทักษะ Digital Literacy 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 เขต 42 

25 มี.ค. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส 
COVID – 19  

สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและ
การศึกษาตาม 

อัธยาศัย  
จังหวัด

อุบลราชธานี 

26 มี.ค. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เบื้องต้นกับเชื้อไวรัส COVID 
- 19 

โรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต 

28 มี.ค. 63 เกียรติบัตร 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563 

สพฐ. 16 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

12 นางสาวสุทธิดา   พาสุข เป็นคณะกรมการดำเนินงาน 
เนื่องในงาน “สัปดาห์
ห้องสมุดและรักการอ่าน”  
ปีการศึกษา2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

22 ม.ค. 63  

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOK READING 
CLUB 

NANMEEBOOK  31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจขัน้พื้นฐานด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่อง “โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรอื COVID - 19 

โรงเรียน 
วัดสังข์กระจาย 
(แจ่มวิชาสอน) 

2 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ครูแกนนำด้านการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

28 ส.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๐๑ 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

๑ นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียน 
คำพ่อสอน.com 

๑๖ ม.ค.๖๔ เกียรติบัตร 

๒ 
 

นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต 
 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดบัดีเด่นประจำเดือน
สิงหาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดเีด่นประจำเดือน
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

3 
 

นางวรางค์อร   อานมณี 
 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
สิงหาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

4 
 

นางสาวจารุณี   เอนกนวล 
 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
สิงหาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดเีด่นประจำเดือน
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม 
 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ต.ค. ๖๓ เกียรตบิัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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๑๐๒ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

5 นายสมเจต หวังทอง พ่อครูดีเด่น โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

6 นายเด่นพงศ์   ฉัตรสุวรรณ พ่อครูดีเด่น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 
7 นายสราวุฒ   ซำเผือก พ่อครูดีเด่น โรงเรียน 

สตรวีัดระฆัง 
๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

8 นายสุคนธ์   บุญเทียม พ่อครูดีเด่น โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

9 นายนิธิกร   ดีรัมย์ 
 

พ่อครูดีเด่น โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
สิงหาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ตุลาคม 
๖๓ 

เกียรติบัตร 

อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ผู้เข้าร่วมประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

องค์การ
พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

๑๘ 
พฤศจิกายน 

๖๓ 

เกียรติบัตร 

๑0 นางสาวอรอุษา   ศิริรัตน์ ครูดีไม่มีอบายมุข สคล. , สพฐ. , 
มจร. , สสส. , 

เครือข่ายโรงเรียน
คำพ่อสอน และ

เครือข่ายครูดีไม่มี
อบายมุข  

๑๖ มกราคม 
๖๔ 

สำเนาใบรายชื่อ
ที่ได้รับรางวัล 

๑1 
 

นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา 
 

ผลการประเมนิห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
สิงหาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดเีด่นประจำเดือน
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ต.ค ๖๓ เกียรติบัตร 
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๑๐๓ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

12 นางสาวประทิน   ผลสุข ผลการประเมินห้องเรียนสี
ขาวระดับดีเด่นประจำเดือน
ตุลาคม  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
1 นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ออนไลน์ หัวข้อ “รักษ์โลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 มิ.ย. 63 เกียรติบัตร 

Has successfully 
completed an Electronic 
Training “General 
Knowledge Asean 
Countries” 

Wattatong 
School 

Principal 

22 มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๕/๑ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผล การดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
ตุลาคม   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

คุณครตู้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ ๒๐ ปี 
Nanmeebooks Reading 
Club  

บริษัท  
นานมี บุ๊คส์ จำกัด 

๓๑ ม.ค. 6๔ เกียรติบัตร 

๒ นางสาวนฤมล   ประสิทธิศักดิ์ ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ  
“แผนที่ดาว” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอ-นิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม 
เพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด 
 

๗ พ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๐๔ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการทดสอบความรู้ 
เกี่ยวกับ “นิทรรศการโลก 
ล้านปี” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม 
เพ่ือการศึกษา

ร้อยเอ็ด 

๗ พ.ค. ๖๓ เกยีรติบัตร 

ผ่านกิจกรรมการทดสอบ
ความรู้เบื้องต้นทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูขา วัน
สำคัญของโลก ประจำปี 
๒๕๖๓ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
จ.อุบลราชธานี 

๖ พ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ออนไลน์ หัวข้อ “รักษ์โลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 มิ.ย. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการประเมินสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ Online ลูกเสือ
มัคคุเทศก์ Guide Scout  

สมาคมวิทยากร
ลูกเสือบุรีรัมย์ 

๑๑ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับ พลาสติกพลิกโลก 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

๑๔ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบเรื่อง 
“ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 
(Regional Geography of 
the World”  

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ

กำแพงเพชร 

๑๘ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้
เบื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

สพป.พิจิตร  
เขต ๒ 

๒๒ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๐๕ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
Has successfully 
completed an Electronic 
Training “General 
Knowledge Asean 
Countries” 

Wattatong 
School 

Principal 

22 มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการประเมินผลทักษะ
ออนไลน์ “หลักสูตร
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(Thailand Geography) 

โรงเรียนอุบลรัตน์ 
พิทยาคม 

2๕ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ความรู้
เกีย่วกับเทคนิคภูมิศาสตร์ 
และภูมิศาสตร์กายภาพ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบ
วิทยาลัย 

สมุทรปราการ 

2๔ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑/๗ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำ เดือน
กันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑/๗ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน         
ระดับ ดีเด่น ประจำ เดือน
ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ ๒๐ ปี 
Nanmeebooks Reading 
Club  

บริษัท  
นานมี บุค๊ส์ 

จำกัด 

๓๑ ม.ค. 6๔ เกียรติบัตร 

๓ นางสาวพจนีย์  ทองบุญ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓/๗ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน   
ระดบั ดีเด่น ประจำเดือน

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๐๖ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
สิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ครูทีป่รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓/๗ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน  
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
กันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๓/๗  ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน   
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
ตุลาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

๔ นายภาณุพงษ์  ไชยคง ได้นำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ครั้งที่ ๔ ประจำปี 
๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

๕ มิ.ย. 63 เกียรติบัตร 

Has successfully 
completed an Electronic 
Training “General 
Knowledge Asean 
Countries” 

Wattatong 
School 

Principal 

22 มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบในระบบ
ออนไลน์การปฏิบัติตนเป็น
ยุวมัคทายก วิชาศาสนพิธี 
ภาคทฤษฎี 

โรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม 

2๔ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคภูมิศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สวนกหุลาบ
วิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
 
 
 

2๔ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 
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๑๐๗ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการประเมินผลทักษะ
ออนไลน์ หลักสูตร 
“ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(Thailand Geography)” 

โรงเรียนอุบลรัตน์
พิทยาคม 

2๕ มิ.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผ่านการประเมินผลทักษะ
ด้าน “เปิดโลกอาเซียน
ศึกษา” 

กศน.อำเภอ          
บาเจาะ 

๑ ส.ค. ๖๓ เกยีรติบัตร 

เข้าร่วมโครงการอาจารย์
เครือข่ายนิยมไทย 

สมาคมนิยมไทย 12-13 ก.ย. 
๒๕63 

เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-1๙ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.ขอนแก่น 
เขต ๕ 

 เกียรตบิัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส 
COVID-1๙ การทดสอบ
ความรู้เบื้องต้น วิธีการ
ป้องกันและรับมือการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-๑๙ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๓ 

 เกียรติบัตร 

ผู้ควบคุมทีมส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันโต้วาทีระดับ
มัธยมศึกษา    เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รอบคัดเลือก ครั้งที่ 4 

วุฒิสภา 9 ก.ย. 63 เกยีรติบัตร 

ได้รับรางวัลชมเชยระดับ
มัธยมศึกษา การประกวด
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม การ
เคารพสิทธิมนุษยชนใน
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่
ใจและยืนเคียงข้างสิทธิ
มนุษยชน(Youth Standing 
up for Human Rights) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

15 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 
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๑๐๘ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕/๑ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
กันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. 63 เกียรตบิัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕/๑ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
ตุลาคม   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

เข้าร่วมการประกวด 
DigiFam Awards ครั้งที่ 2 
ในหัวข้อ Reset Mindset 
“เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” 
ภายใต้โครงการ Healthy 
Digital Family  

ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ 

10 พ.ย. 63 เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรมงาน “วัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

สำนักงานลูกเสือ 
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

25 พ.ย. 63 เกียรติบัตร 

ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อครู
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

การประกวดสุนทรพจน์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๒๒ ธ.ค.63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทำแบบทดสอบ
ออนไลน์ หลักสูตรเข้าใจ
ดิจิทัล Digital Literacy 

สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรสาคร 

๓๑ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 
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๑๐๙ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการทดสอบประเมิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และ Google 
Application ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนสิงห์บุรี ๕ ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้ใน
ระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้
พ้ืนฐาน “วันครู” ครั้งที่ ๖๕ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียน 
โคกสะอาดศึกษา 

1๖ ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ ๒๐ ปี 
Nanmeebooks Reading 
Club  

บริษทั  
นานมี  บุ๊คส์ จำกัด 

๓๑ ม.ค. 6๔ เกียรติบัตร 

๕ นายวสวัตติ์  สุริยันต ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕/๑ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน   
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
สิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๑ ส.ค. 63 เกยีรติบัตร 

ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 2563 เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ ๒๐ ปี 
Nanmeebooks Reading 
Club  

บริษัท  
นานมี บุ๊คส์ 

จำกดั 

๓๑ ม.ค. 6๔ เกียรติบัตร 

๖ นายชรินทร์วัชร์ พฒันจิราภัทร ไดเ้ข้าร่วมการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ด้านการศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟ
กราฟิก บน Google 
Classroom วชิาศาสนา
สากล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง 
 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือและ
มหาวิทยาลัย

เครือข่าย 

30 พ.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๑๐ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

ดำเนินงานโครงการห้องเรียน
สีขาว มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน ระดับ ดีเด่น 
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

30 ก.ย. 63 เกียรติบัตร 

ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. 6๓ เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  

บริษัท 
นานมี บุ๊คส์ 

จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

เป็นผู้ให้การสนับการ
เตรียมสถาน ศึกษารับการ
ประเมินรางวัล
พระราชทาน ระดับก่อน
ประถม  ศึกษา ประจำปี 
2563 

โรงเรียน 
วัดใหม่ผดุงเขต 

25 ก.พ. 64 เกียรติบัตร 

๗ นายพีระสิทธิ์ ภู่สาระ ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรตบิัตร 

๘ นายปฏิวัติ  เอ็นดู 
 

ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 
 
 
 
 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๑๑ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับ “วันอาเซียน 
(Asean Day)” เนื่องในวัน
อาเซียน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

๗ ส.ค. 63 เกียรติบัตร 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔/๘ ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว   มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน  
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
ตุลาคม     ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. 63 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้ด้วย
ระบบออนไลน์ “กฎหมาย
เกีย่วกับการปฏิบัติราชการ” 

โรงเรียนบ้านโสกรัง
โนนสว่าง 

๓ ม.ค. ๖๔ เกยีรติบัตร 

ผ่านการอบรม Online เรื่อง 
“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” 

โรงเรียน 
เมืองแกพิทยาคม 

๓ ม.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

๔ ม.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับชั้น “โครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

๒ ก.พ. ๖๔ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบ “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้น
บรรยากาศของโลก” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก 

๓ ก.พ. ๖๔ เกียรติบัตร 
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๑๑๒ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง 
วันมาฆบูชา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

กศน.อำเภอพร้าว ๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรตบิัตร 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ ใน
การตอบคำถามอาเซียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเทพลีลา ๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 

ผ่านการศึกษาออนไลน์ (E-
Book) และการทดสอบ
ความรู้ เรื่อง “วันมาฆบูชา” 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กศน. 
อำเภอสามพราน 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในรูปแบบออนไลน์ 
เรื่อง วันมาฆบูชา 

กศน.อำเภอภูเรือ ๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้
ออนไลน์ “วันมาฆบูชา” 

กศน. 
อำเภอดงเจริญ 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 

ทำแบบทดสอบออนไลน์ 
กิจกรรม “วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา” เนื่องในวัน
มาฆบูชา 

โรงเรียน 
บ้านไร่วิทยา 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกยีรติบัตร 

ผ่านการทดสอบความรู้
รูปแบบออนไลน์ เนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา 

กศน.อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรตบิัตร 

ผ่านการศึกษาและทดสอบ
ความรู้เรื่อง วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา “วัน
มาฆบูชา” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กศน.อำเภอบ้าน
กรวด 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและผ่านการทดสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องใน
วันสำคญัทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา ประจำ ปี 
๒๕๖๔ 

วิทยาลัยอาชีว 
ศึกษาธนบุรี 

๒๖ ก.พ. 6๔ เกียรติบัตร 
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๑๑๓ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
ผ่านการทดสอบความรู้ ด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่อง
หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับ
คฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) 

โรงเรียน 
วัดพระบาทอุดม 

๓ ม.ีค. 6๔ เกียรติบัตร 

ผ่านการอบรมออนไลน์หัวข้อ
เรื่อง : วันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่
ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียน 
วัดพระบาทอุดม 

๑๓ เม.ย. 6๔ เกียรติบัตร 

๙ นางสาวณันฑวรรณ บุญโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 
๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔ (รูปแบบ
ออนไลน์)  

คุรุสภา ๑๖ ม.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้อนสังกัด เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกีย่วกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-
19 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) 

2๘ ก.พ. 64 เกียรติบัตร 

๑๐ นายอัครเดช เขื่อนเกล้า ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

คุณครตู้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  
 
 
 

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 
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๑๑๔ 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
 

1๑ นายณัฐพล  คุ้มบุญ ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อ
ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. 6๓ เกียรติบัตร 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading 
Club ปีที่ 19  

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

31 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

1 นางธนิตา  รัตนพันธ์  “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักงาน
เครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

16 ม.ค. 64 เกียรติบัตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

1 นายวัลลภ  มาลาพันธุ ์ “พ่อครูดีเดน่” ประจำปี
การศึกษา 2563 เนื่องใน

วันพ่อแห่งชาติ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

4 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๑๑๕ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.)  
สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เครือขา่ย
โรงเรียนคำพ่อ

สอน และ
เครือข่ายครูดีไม่

มอบายมุข 
๒ นายสิทธิชัย  ตันเจริญ “ครูต้นแบบส่งเสริมการ

อ่าน” 
นานมีบุ๊คส์ 31 ม.ค. 63 เกียรติบัตร 

พ่อครูดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

๓ นายฉัตรพล  บัวบาน พ่อครูดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 

ครผูู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
โครงการ การประกว
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพวัยรุ่น ระดับ
กลุ่มอายุ  
๑๐ – ๑๕ ป ี

สสส. รว่มกับ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

15 ธ.ค. 63 ภาพถ่าย 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดออกแบบภาพ
โปสเตอร์หัวข้อ  
วันมาฆบูชา ประเภท
ประชาชนทั่วไป 

กรมการศาสนา ๒๔ ก.พ. ๖๔ เกียรติบัตร 

๔ นายศรัณย์  ส่งทวน ได้รับการยกย่องเป็น  
พ่อครูดีเด่น ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

5 ธ.ค. 63 เกียรติบัตร 
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๑๑๖ 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชือ่ครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

๑ นายสิทธิศักดิ์   ดีเสียง 
 

ครูที่ปรึกษาดำเนินงาน
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น เดือน 
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย.๖๓ เกียรติบัตร 

ครทูี่ปรึกษาดำเนินงาน
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น เดือน 
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค.๖๓ เกียรติบัตร 

ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน
ในโครงการ ๒๐ 
Nanmeebooks Reading 
Club 

นานมีบุ๊ค ๓๐ ม.ค. ๖๔ เกยีรติบัตร 

การพัฒนาการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักการบูรณาการของ
เมอร์ด๊อคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔ โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 

สวนสุนันทา 

๑๙ มี.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

๒ นางรินทร์วดี  นาคเจียม ครูที่ปรึกษาดำเนินงาน
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น เดือน 
กันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูที่ปรกึษาดำเนินงาน
ห้องเรียนสีขาวดีเด่น เดือน 
ตุลาคม 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

๓ นางสาวเพชรนิทร์ แทนคำ เป็นกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน Spelling Bee  

English 
Program 

Coordinating 
Center Certral 

& Eastern 
Regions  
Zone A 

๘-๑๖ ต.ค.
25๖๓ 

เกยีรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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๑๑๗ 

ลำดับ
ที ่

ชือ่ครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

๔ นางสาวอภิพร คงขวัญยงค ์ ผลการดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
ระดับ ดีเด่น ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ผลการดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนสีขาว ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
ระดบั ดีเด่น ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน
ในดครงการ ๒๐ 
Nanmeebooks Reading 
Club 

นานมีบุ๊ค ๓๐ ม.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

๕ นางสาวกิตติกุล  
ชมสรรเสริญ 

ครูผู้ส่งเสริมการเป็นพลเมือง
อินเตอร์ที่มีความรับผิดชอบ  

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิตอล

และ DTAC  

19 พ.ค. 63 เกียรติบัตร 

๖ นายณัฐภัสสร ไชยยา พ่อครูดีเด่น โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๕ ธ.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคคลบาท 

มูลนิธิครูดี 
ของแผ่นดิน 

๑๙ ส.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

๗ 
 

นางสาวศศิณา เถาว์ทอง เป็นกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน Multi Skills 
Competition Lower 
Secondary School Level  

English 
Program 

Coordinating 
Center Central 

& Eastern 
Regions  
Zone A 

 
 
 
 

๘-๑๖ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

เกียรติบัตร 
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ลำดับ
ที ่

ชือ่ครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

เป็นกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน Multi Skills 
Competition Upper 
Secondary School Level  

English 
Program 

Coordinating 
Center Certral 

& Eastern 
Regions  
Zone A 

๘-๑๖ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

เกียรติบัตร 

๘ นางสาวเพชริยา 
พราหมณี 

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นปีที่ ๑/
๖ ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
ดีเด่น เดือนกันยายน 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย.๖๓ เกียรติบัตร 

๙ 
 

นางสาวสรญา มุทะธากุล เป็นกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน Spelling Bee   

English 
Program 

Coordinating 
Center Certral 

& Eastern 
Regions  
Zone A 

๘-๑๖ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

๑ นางละออง  อ่อนเกตุพล วัดความรู้พื้นฐานยุวกาชาด 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
บางบัวทอง 

10 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

2 นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม โรงเรียนส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ  NANMEE  
BOOKS  READING  CLUB   
Read & Share  ปีที่ ๑๙   

บริษัท นาน
มีบุ๊คส์ จำกัด 
สนับสนุนโดย  

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๓๐ ม.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๑๑๙ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครูผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการ
อ่าน   ในโครงการ   
NANMEE  BOOKS  
READING  CLUB   Read & 
Share  ปีที่ ๑๙ 

จัดโดย  บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ 

จำกัด สนับสนุน
โดย  สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๓๐ ม.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูสุดยอดนักอ่าน ใน
โครงการ  NANMEE  
BOOKS  READING  CLUB   
Read & Share  ปีที่ ๑๙ 

จัดโดย  บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ 

จำกัด สนับสนุน
โดย  สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๓๐ ม.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูยอดนักอ่านดีเด่น 
ในโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน   

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

 

๓๐ ม.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

3 นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน
ในโครงการ นานมีบุ๊คส์รีด
ดิ้งคลับส์ ปีที่ ๑๙ 

บริษัท 
นานมีบุ๊คส์ 

๓๑ ม.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

โครงการห้องเรียนสีขาว  
การดำเนินงานระดับ ดีเด่น
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ต.ค. ๖๓ เกียรติบัตร 

ครูดไีม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา 2563 

สำนักงาน
เครือข่ายองค์กร

งดเหล้า 

๑๖ ม.ค. ๖๔ เกียรติบัตร 

4 นางสาววิสนี  อาแว วัดความรู้พื้นฐานยุวกาชาด 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียน 
บางบัวทอง 

10 เม.ย. 63 เกียรติบัตร 

ห้องเรียนดีเด่น  ครูที่
ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/4 ดำเนินงานโครงการ
ห้องเรยีนสีขาว ระดับดีเด่น
ตุลาคม 2563  

โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

๓๐ ก.ย.๖๓ เกียรติบัตร 
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๑๒๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

รายงานผลงานดีเด่นของนักเรียน 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อนักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

1 นางสาวพรศิริ  เกษมทรัพย์สำราญ คะแนนสอบ O –net สูงสุด ม.6 
มีคะแนนมากว่า 90 คะแนน  
ทุกรายวิชา  

สมาคมศิษย์เก่า 
สตรีวัดระฆัง 

12 มี.ค.64 

2 นางสาววิมลพรรณ  สุขีประเสริฐ คะแนนสอบ O –net สูงสุด ม.3 โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

12 มี.ค.64 

3 นางสาวจิรัชญา     นุชนารถ คะแนนสอบ O –net สูงสุด ม.3 โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

12 มี.ค.64 

4 นางสาวอัจจิมา      ทองเพ่ิม คะแนนสอบ O –net สูงสุด ม.3 โรงเรียน 
สตรีวัดระฆัง 

12 มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อนักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

๑ เด็กหญิงจีรนันท์  โนนพะยอม 
เด็กหญิงนภัสสร  ยุวสิทธิชัย 
เด็กหญิงสิริทิพย์  แก้วจินดา 

เขา้ร่วมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

๑๘ พ.ย.๖๓ 

๒ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พุ่มนิล 
เด็กหญิงรัญชน์   จันทร์สนาม 

เขา้ร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม. ๑-๓ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

๑๘ พ.ย.๖๓ 

๓ เด็กหญิงพริริสา   สุดสอาด 
เด็กหญิงวราภรณ์  ชูรัตน์   

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

๑๘ พ.ย.๖๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
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๑๒๑ 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อนักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

1 1. เด็กหญิงธิดาพร สุขประกาศ 
๒. เด็กหญิงขวัญข้าว กังวาล 
๓. เด็กหญิงสิริมนต์ เพ็ญจันทร์ 
๔. เด็กหญิงพาวรีย์ ทองพูล 
๕. เด็กหญิงณัฐณิชา เกษขุนทด 
๖. นางสาวณัฏณิชา จารุเรืองสุข 

ได้รับรางวัลที่ ๓ และเข้ารอบ
การแข่งขันระดับประเทศ การ
แข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ (ประเภท ๕ คน) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

๒๕ มี.ค.๖๔ 

2 1. เด็กหญงิธิดาพร สุขประกาศ 
๒. เด็กหญิงขวัญข้าว กังวาล 
๓. เด็กหญิงสิริมนต์ เพ็ญจันทร์ 
๔. เด็กหญิงพาวรีย์ ทองพูล 
๕. เด็กหญิงณัฐณิชา เกษขุนทด 
๖. นางสาวณัฏณิชา จารุเรืองสุข 

ได้รับรางวัลที่ ๓ และเข้ารอบ
การแข่งขันระดับส่วนกลาง
หรือระดับภาคคณะสงฆ์    
การแข่งขันประกวดสวดมนต์
หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ (ประเภท ๕ 
คน) รูปแบบออนไลน์ 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

๒๕ ก.พ.๖๔ 

๓ 1. นางสาววาสนา แซ่ลิ้ม 
2. เด็กหญิงปาณิศา เดขุนทด 
3. เด็กหญิงณัฏฐิดา จารุเรืองสุข 
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกษขุนทด 
5. เด็กหญงิพาวรีย์ ทองพูล 

รางวัลชมเชยการกล่าวคำ
อาราธนาในศาสนพิธี ในงาน
ประเพณีแห่และสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุ 

วัดนางชี 3 พ.ย. 63 

๔ 1. นางสาวกัญญาพัชร โยธา การประกวดสุนทรพจน์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา 22 ธ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชือ่นักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

๑ นางสาววีรยา  อินทมาตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
โครงการ การประกวดออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
วัยรุ่น Lovecare Creative 
Contest ระดับกลุ่มอายุ  
๑๐ – ๑๕ ป ี

สสส. รว่มกับมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์ 

๑๕ ธ.ค.๖๓ 

๒ เด็กหญิงชิดชนก จันทร์วิมลแก้ว 
เด็กหญิงศรัณยา เปียเซกู่ 
เด็กหญิงศยามล  ทับวัล 
เด็กหญิงพิชญา  สอนธรรม 
เด็กหญิงธีรดา   สีดาวงษ ์
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 
เด็กหญิงฐิตาพา  หนุนภักดี 
เด็กหญิงสุรัมภา  คำโท 
นางสาวณัฐกนก  ตรีสูนย์ 
นางสาวเนรัญชลา สุวรรณวาล 
นางสาวอินทิรา   ใจซื่อ 
นางสาวมนัสนันท์  เอมพิณ 
นางสาววราลัย   เพ็ชรนิล 
นางสาวพิมพ์มาตา  บุญนา 
นางสาวณิชชิศา  เมืองสถิตกุล 

เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องคู่ “เพลงพระ
อาทิตย์ชิงดวง” 

วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

18 ธ.ค.๖๓ 

๓ นางสาวเนรัญชลา  สุวรรณวาล ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง มูลนิธิ 
หลวงประดิษฐไพเราะ  

(ศร ศิลปบรรเลง) 

๒๐ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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๑๒๓ 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อนักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

๑ นางสาวกัญญาพัชร  โยธา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
เล่านิทานภาษาอังกฤษ  

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๒ Pratubjai 
Phasukknammakorn 

รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๓ Miss Navaphan Laeidmark รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๔ Miss Kanyapat Jaroendee รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ  

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๕ Miss Benrisa Klaytakun รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์  

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๖ Miss Arisa Wijarn รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ 

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๗ Miss Ariran Wirotchiwan รางวัลเหรียญทองแดง  การ
แข่งขันสะกดคำศัพท์ 

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

๘ Miss Nattaporn Saekoo รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
สะกดคำศัพท์ 

สพม.1 ๘-๑๖ ต.ค. 
๖๓ 

 
 
 
  
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อนักเรียนผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

รายการที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

จากหน่วยงาน วันที่ได้รับ 

๑ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
จำนวน  ๑,๑๖๕  คน 
 

สุดยอดเยาวชนนักอ่าน 
ในโครงการ  NANMEE  
BOOKS  READING CLUB  
Read & Share  ปีที่ ๒๐ 

บริษัท  
นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

๓๐ ม.ค.๖๔ 

 
 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๔ 

• รายงานการนำเสนอ คลิปสรุปโครงการ/งาน (ประกันภายในสถานศึกษา) 

https://drive.google.com/drive/folders/1mqDN3wgAMIpvr3ZDiZg5QPT1GpGPhi3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๕ 

• เว็บเพจต่างๆ ของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 

เพจ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

http://www.sr.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sr.ac.th/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๖ 
เพจ SR Teacher Online 

https://sites.google.com/sr.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๗ 
เพจ วิชาการสตรีวดัระฆัง 

https://sites.google.com/site/wichakansatriwatrakhang/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/wichakansatriwatrakhang/home


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๘ 
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

http://61.19.252.56/srsar/MasterData/Login.aspx 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://61.19.252.56/srsar/MasterData/Login.aspx


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๒๙ 
เพจ งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆังOfficial 

https://www.facebook.com/SRStudioSound/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRStudioSound/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๐ 
เพจ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง 

https://www.facebook.com/SATRIWATRAKHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SATRIWATRAKHANG


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๑ 
เพจ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 

https://www.facebook.com/SRscimath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRscimath


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๒ 
เพจ SR. MEP โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/srmep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/srmep


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๓ 
เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://www.facebook.com/science.sr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/science.sr


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๔ 
เพจ งานแนะแนว โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/srguidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๕ 
เพจ ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร สำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน 

http://www.psschool.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psschool.in.th/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๖ 
เพจ ยุวเนตรสตรีวัดระฆัง 

https://www.facebook.com/yuwanateSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yuwanateSR/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๗ 
เพจ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

http://sr.activities-club.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.activities-club.com/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๘ 
เพจ S.R. Committee 

https://www.facebook.com/BoardStriWadRakhang/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BoardStriWadRakhang/


 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๓๙ 
 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๐ 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๒ 

 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

งานนโยบายและแผน 
โรงเรียนสตรวีัดระฆัง 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๓ 

คำนำ 

 

การดำเนินงานขององค์กรทุกแห่งจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการ
วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด 
ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ปฏิทินปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานในองค์กรนั้นตามวัน เวลาที่กำหนด โดยกำหนดกิจกรรมทุกอย่างตลอดจนผู้รับผิดชอบแต่
ละกิจกรรมไว้ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีวัดระฆังมีนโยบายให้งานนโยบายและแผนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสตรีวัดระฆังปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือให้จุดประสงค์ดังกล่าว โดยให้บุคลากรหลัก อันประกอบด้วย 
รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร หั วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือใน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือประสานกิจกรรมเหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำเป็นไฟล์เอกสาร 
รูปเล่มแจกให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 

โรงเรียนขอขอบคุณคุณครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงานฉบับนี้จนสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  จะนำปฏิทิน
ปฏิบัติงานฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

     (นายประจักษ์  ประจิมทิศ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๔ 

กิจกรรม Home room เวลา 08.00 – 08.20 น. 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ 

(หลังพิธีเคารพธงชาติ) 
ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนเพ่ือ Home room คุณครูที่ปรึกษา 

 วันอังคาร 
(หลังพิธีเคารพธงชาติ) 

ครูทีป่รึกษาพบนักเรียนเพ่ือ Home room คุณครูที่ปรึกษา 

วันพุธ 
(หลังพิธีเคารพธงชาติ) 

ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนเพ่ือ Home room คุณครูที่ปรึกษา 

วันพฤหัสบดี 
(07.00-07.30 น.) 
(หลังพิธีเคารพธงชาติ) 

ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนเพ่ือ Home room คุณครูที่ปรึกษา 

 วันศุกร์ 
(หลังพิธีเคารพธงชาติ) 

ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนเพ่ือ Home room คุณครูที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๕ 

เดือนเมษายน  2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 
วัน/เดอืน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 เม.ย. 2563 
- ประกาศผลสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และรายงานตัว 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

2 เม.ย. 2563 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

3 เม.ย. 2563 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

4 เม.ย. 2563 
- ประกาศผลสอบและรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนท่ัวไป ม.4 
- ปิดภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

5 เม.ย. 2563 - การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร สำนักผู้อำนวยการ 

6 เม.ย. 2563 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- มอบตัวนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปและนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 

วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร 

7 เม.ย. 2563 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- มอบตัวนักเรียนห้องเรียนท่ัวไปและนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

8 เม.ย. 2563 - การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ 

9 -11 เม.ย. 
2563 

- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาอบรม สคบศ. 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

12-15 เม.ย. 
2563 

- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ 

16-18 เม.ย. 
2563 

- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาอบรม สคบศ. 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

1 เม.ย. 2563 
- ประกาศผลสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และรายงานตัว 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๖ 

เดือนพฤษภาคม  2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 พ.ค. 2563 
- การพัฒนาช่วงที่ 2 ของท่านผู้อำนวยการ 
- ประชุม / วางแผน กำหนดระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรม / สื่อ
การเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน ์

ฝ่ายบรหิาร/คอมพิวเตอร์/
วิชาการ 

2 พ.ค. 2563 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลอืกตัวแทนงานสื่อนวัตกรรมประจำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯละ 2 คนเพื่อรวบรวมนวัตกรรม / 
สื่อการเรียนการสอน และจัดทำระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตนเอง 

งานกลุ่มสาระ/วิชาการ 

3-12 พ.ค. 
2563 

- รับสมัครนักเรยีนทั่วไปออนไลนช้ั์นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

5 พ.ค. 2563 
- ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา / ท่ัวไป 

5 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

6 พ.ค. 2563 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมข้อมลูและเอกสารเพื่อ
นำส่งท่ีตะกร้ารับงานของท่านผู้อำนวยการ 
(https://sites.google.com/view/prajukbasketsr) ประกอบด้วย 
- กำหนดการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ข้อสอบรายวิชา 
- สื่อ/นวัตกรรม และงานวิจัย 

ฝ่ายบรหิาร/กลุม่สาระการ
เรียนรู/้ครูทุกคน 

6-14 พ.ค. 
2563 

ครูประจำวิชาจัดเตรียมเนื้อหา นวัตกรรม / สื่อการเรยีนการสอนและ
สมัคร E-Mail ของ Google เพื่อเตรยีมจัดทำระบบการเรยีนการสอน
ออนไลน ์

งานกลุ่มสาระ/ครูประจำ
วิชา/วิชาการ 

14 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

11-20 พ.ค. 
2563 

รับใบสมัคร และเสนอช่ือผู้แทน เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา / ท่ัวไป 

15 พ.ค. 2563 
จัดอบรมการจัดทำระบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Google 
Classroom ให้ตัวแทนงานสื่อนวัตกรรมประจำกลุ่มสาระ 

คอมพิวเตอร/์ผู้แทนงาน
สื่อนวัตกรรม/วิชาการ/
บุคคล 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๗ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

16-18 พ.ค. 
2563 

ตัวแทนงานสื่อนวัตกรรมประจำกลุ่มสาระ จดัทำระบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ด้วย Google Classroom ในรายวิชาของตนเอง และ
ส่ง Link Google Classroom ให้กับงานคอมพิวเตอรเ์พื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

คอมพิวเตอร/์ผู้แทนงานสื่อ
นวัตกรรม/งานวิชาการ 

18 พ.ค. 2563 ประชุมครูและบคุลากรทางการศกึษา (Conference by Zoom) 
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ / ครูทุกคน 

18 พ.ค. 2563 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกข้อมูลและนำส่งเอกสารที่
ตะกร้ารับงานของท่านผู้อำนวยการ 
(https://sites.google.com/view/prajukbasketsr) 
ประกอบด้วย 
- กำหนดการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ข้อสอบรายวิชา 
- สื่อ/นวัตกรรม 
- งานวิจัย 

 

19-28 พ.ค. 
2563 

ตัวแทนงานสื่อนวัตกรรมประจำกลุ่มสาระ ประสานงานและเผยแพร่
ความรู้ในการจดัทำระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจดัทำระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ของครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตนเอง 

งานกลุ่มสาระ/ครูประจำ
วิชา/วิชาการ 

22 พ.ค. 2563 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุม่บุคคลและองค์กร
ต่าง ๆ   

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา / ท่ัวไป 

28 พ.ค. 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กรเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา / ท่ัวไป 

29 พ.ค. 2563 
ตัวแทนงานสื่อนวัตกรรมประจำกลุ่มสาระการเรียนรูร้วบรวม Link 
ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นำส่งที่งานคอมพิวเตอร์เพือ่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรยีน 

คอมพิวเตอร/์ผู้แทนงานสื่อ
นวัตกรรม/งานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๘ 

เดือนมิถุนายน 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ฯ 

1-30 ม.ิย. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

2 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

3 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

4 มิ.ย. 2563 
ประกาศผลการสอบนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

5 มิ.ย. 2563 
ประกาศผลการสอบนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

งานรับนักเรียน/วิชาการ 

6 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

7 มิ.ย. 2563 สอบคัดเลือกนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

8-9 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ฝ่ายบรหิาร/วิชาการ 

10 มิ.ย. 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

11 มิ.ย. 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

12-13 มิ.ย. 
2563 

รายงานตัวและมอบตัว ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

14-15 มิ.ย. 
2563 

รายงานตัวและมอบตัว ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 งานรับนักเรียน/วิชาการ 

16 มิ.ย. 2563 ประชุมครูและบคุลากรทางการศกึษา (Conference by Zoom) 
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูฯ้ / ครูทุก
คน 

17 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

18 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

19 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

22มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๔๙ 

 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

23 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

24 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

25 มิ.ย. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจเรื่องการทำผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ” 

กลุ่มบรหิาร/กลุ่มสาระ 

26 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

29 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

30 มิ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนออนไลน ์ ครูทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๐ 

เดือนกรกฎาคม 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ก.ค. 2563 
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A 

ฝ่ายบรหิาร / วิชาการ 

2 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

3 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

8 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

9 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

10 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

13 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

14 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

15 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

16 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

17 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

20 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

21 ก.ค. 2563 
จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A 
ประชุมพิจารณาเรื่องระเบียบวินัยและทรงผม 

ครูทุกคน 

22 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

23 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

24 ก.ค. 2563 
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรต ิ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว 

ฝ่ายบรหิาร/กลุม่สาระ 

27 ก.ค. 2563 วันหยุด ครูทุกคน 

28 ก.ค. 2563 วันหยุด ครูทุกคน 

29 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๑ 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

30 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

31 ก.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๒ 

เดือนสิงหาคม 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3 ส.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

4 ส.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B ครูทุกคน 

5 ส.ค. 2563 จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A ครูทุกคน 

6-7 ส.ค. 2563 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักเรียน ฝา่ยบรหิาร/กลุม่สาระ 

10 ส.ค. 2563 
จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B 
ตรวจสุขภาพนักเรยีน  

ครูทุกคน 

10 – 26 ส.ค. 
2563 

จัดทำข้อสอบประเมินผลระหว่างภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

11 ส.ค. 2563 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี      
พันปีหลวง 

ฝ่ายบรหิาร/กลุม่สาระ 

12 ส.ค. 2563 วันหยุด ครูทุกคน 

13 ส.ค. 2563 
จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน B 
ตรวจสุขภาพนักเรยีน 

ครูทุกคน 

14 ส.ค. 2563 
จัดการเรียนการสอน On-site และ Online กลุ่มเรยีน A 
ตรวจสุขภาพนักเรยีน 

ครูทุกคน 

17 ส.ค. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

18 ส.ค. 2563 จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร”์ 
ฝ่ายบรหิาร/ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

31 ส.ค. 2563 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการภายในกลุม่
สาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้” 

 

 

 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๓ 

เดือนกันยายน 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1-3,8-10 ก.ย. 
2563 

สอบประเมินผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

7 ก.ย. 2563 วันหยุดชดเชย ครูทุกคน 

11 ก.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

14 ก.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

15 ก.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

16 ก.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

17 ก.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

18 ก.ย. 2563 
ส่ง Flash Drive บันทึกคะแนนกลางภาค (20 คะแนน) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ
เริ่มบันทึกข้อมลูก่อนกลางภาคและกลางภาคในระบบ sgs 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

29 ก.ย. 2563 กิจกรรม “วันวานท่ีพากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 
งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๔ 

เดือนตลุาคม 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1-20 ต.ค. 
2563 

จัดทำข้อสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

14-15 ต.ค. 
2563 

ส่งรายชื่อนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเวลาเรียน 
ไม่ครบ 80 % (มส.) 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

16 ต.ค. 2563 
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีเวลาเรยีน 
ไม่ครบ 80 %  

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

19-20 ต.ค. 
2563 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ท่ีเวลาเรยีนไมค่รบ 80 %  
ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

20 ต.ค. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

21 ต.ค. 2563 
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีสิทธ์ิ 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

26-30 ต.ค. 
2563 

สอบประเมินผลปลายภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

งานทะเบียนวัดผล/กลุ่ม
สาระ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๕ 

เดือนพฤศจิกายน 2563 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 พ.ย. 2563 วันสถาปนาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครูทุกคน 

2 พ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

3 พ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

4 พ.ย. 2563 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

5 พ.ย. 2563 

ครูประจำวิชาส่งแบบบันทึกคะแนน (100 คะแนน) สมดุประเมินผล 
(ปพ.5) พิมพ์จาก Flash Drive  และส่ง Flash Drive พร้อมรายชื่อ
นักเรียน ที่ติด "0, ร ,มผ "ที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพือ่ตรวจทานความ
ถูกต้อง 

งานวัดผล/วิชาการ 

6 พ.ย. 2563 
ส่งแบบบันทึกคะแนน (100 คะแนน) สมุดประเมินผล (ปพ.5)     
พิมพ์จาก Flash Drive  และส่ง Flash Drive พร้อมรายช่ือนักเรยีน ที่ตดิ 
"0, ร ,มผ "ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่ 1-6 ที่งานวัดผลฯ 

งานวัดผล/วิชาการ 

6-10 พ.ย. 
2563 

บันทึกข้อมูลหลังกลางภาคและปลายภาคในระบบ sgs  ครูประจำวิชา 

9 พ.ย. 2563 
ตรวจทานคะแนนในสมุดประเมินผล (ปพ.5) ระหว่างกลุม่สาระการ
เรียนรู้ ณ ห้องสมดุโรงเรียนสตรีวดัระฆัง 

งานวัดผล/วิชาการ/กลุ่ม
สาระ 

11-12 พ.ย. 
2563 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีต่ิด "0, ร, มผ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
และเรียนซ่อมเสริมและสอบแกต้ัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 

งานวัดผล/วิชาการ 

13 พ.ย. 2563 
- ส่งผลสอบแกต้ัว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 
- ครูที่ปรึกษารับและตรวจแบบรายงานประจำตัวนักเรียน  ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  และนำส่งคนืงานวัดผลฯ 

งานวัดผล/วิชาการ 

14 พ.ย. 2563 ปิดภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มบรหิาร/วิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๖ 
เดือนธันวาคม 2563 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ธ.ค. 2563  วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ ฝ่ายบรหิาร/ครูทุกคน 

3 ธ.ค. 2563 วันคนพิการสากล ครูทุกคน 

4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 
กิจกรรมวันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก / วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ฝ่ายบรหิาร/ครูทุกคน 

9 ธ.ค. 2563 วันต่อต้านคอรร์ับชั่นสากล ครูทุกคน 

16 ธ.ค. 2563 วันกีฬาแห่งชาติ ครูทุกคน 

21-29 ธ.ค. 
2563 

จัดทำข้อสอบประเมินผลระหว่างภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 

งานวัดผล/วิชาการ 

25 ธ.ค. 2563 
กิจกรรม “วันครสิตม์าส” 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๗ 
เดือนมกราคม 2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ม.ค. 2563 รับสมคัรประธานนักเรียน ปีการศกึษา 2564  

ม.ค. – ก.พ. 
2563 

กิจกรรมหาเสยีงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 งานประชาธิปไตย/บุคคล 

1 ม.ค. 2564 
เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอ่ช้ัน ม.1 ให้กับนักเรียนช้ัน ป.6 
โรงเรียนเขตพื้นท่ีบริการและโรงเรยีนอื่นๆ 

งานแนะแนว/วิชาการ 

8 ม.ค. 2564 
อ่านสาส์นวันเด็ก,กิจกรรมวันปีใหม่ลูกรัก 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 

ฝ่ายบรหิาร,กลุ่มสาระการ
เรียนรู,้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

15 ม.ค. 2564 กิจกรรมวันครูเชิดชูเกียรต ิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

18-22 ม.ค. 
2564 

สอบประเมินผลระหว่างภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 

งานวัดผล/วิชาการ 

27 ม.ค. 2564 ส่งแบบบันทึกคะแนนเก็บระหว่างภาคและกลางภาค (50 คะแนน) 
พร้อม Flash Drive ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 และเริม่บันทกึข้อมูลก่อนกลางภาคและกลางภาค
ในระบบ SGS 

งานวัดผล/วิชาการ 

28-29 ม.ค. 
2564 

กิจกรรมเทศน์มหาชาต ิ
ฝ่ายบรหิาร/ครูและบุคลากร 
ภาษาไทยศลิปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๘ 
เดือนกุมภาพันธ ์2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ก.พ. 2564 เลือกตั้งประธานนักเรยีน ปีการศกึษา 2564 งานประชาธิปไตย/บุคคล 

12 ก.พ. 2564 
กิจกรรม “วันตรุษจีน” 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

19 ก.พ. 2564 วันเกียรติยศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

22-28 ก.พ. 
2564 

จัดทำข้อสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 

งานวัดผล/วิชาการ 

24 ก.พ. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. 
(วันศิลปินแห่งชาติ) 

ครูทุกคน 

26 ก.พ. 2564 ส่งเล่มเยี่ยมบ้าน ครั้งท่ี 2 พร้อมรายงานสำนักงานเขต งานระบบดูแล/บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๕๙ 

เดือนมีนาคม 2564 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

11-12 มี.ค. 
2564 

ส่งรายชื่อนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % (มส.) 

งานวัดผล/วิชาการ 

15 มี.ค. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

16 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6    
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % 

งานวัดผล/วิชาการ 

17-21 มี.ค. 
2564 

รับสมคัรนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

18-19 มี.ค. 
2564 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %  
ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

งานวัดผล/วิชาการ 

22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6   
ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 

งานวัดผล/วิชาการ 

27 มี.ค. 2564 สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิชาการ/งานรับนักเรียน 

28 มี.ค. 2564 สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิชาการ/งานรับนักเรียน 

29 มี.ค.-2 เม.ย. 
2564 

สอบประเมินผลปลายภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

งานวัดผล/วิชาการ 

31 มี.ค. 2564 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๐ 
เดือนเมษายน 2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

 

วัน/เดอืน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

2 เม.ย. 2564 
จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. 
(วันอนุรักษ์มรดกไทย) 

ครูทุกคน 

5 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

6 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

7 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

8 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

9 เม.ย. 2564 จัดการเรียนการสอนการสอนตามปกติตามประกาศ สพฐ. ครูทุกคน 

24-28 เม.ย. 
2564 

รับสมคัรนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

24-27 เม.ย. 
2564 

รับสมคัรนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ช้ัน ม.1 และ ม.4  
ปีการศึกษา 2564 

วิชาการ/งานรับนักเรียน 

29 เม.ย. 2564 สอบคัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ช้ัน ม.1 และ ม.4 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

30 เม.ย. 2564 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
ช้ัน ม.1 และ ม.4 

วิชาการ/งานรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๑ 
เดือนพฤษภาคม  2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 พ.ค. 2564 สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.1  วิชาการ/งานรับนักเรียน 

2 พ.ค. 2564 สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.4 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

5 พ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบและรับรายงานตัวนักเรียนช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 
2564 

วิชาการ/งานรับนักเรียน 

6 พ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบและรับรายงานตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 
2564 

วิชาการ/งานรับนักเรียน 

8 พ.ค. 2564 รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

9 พ.ค. 2564 รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2564 วิชาการ/งานรับนักเรียน 

17 พ.ค. 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายบรหิาร/ครูทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๒ 

บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วันทีบ่รรจุ เลข

ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ วุฒิ

การศึกษา 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน         
1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว  29 ส.ค. 31 2657 คศ.3 ค.ม.  

กลุ่มบริหาร         
2 นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ 14 มิ.ย. 54 7611 คศ.2 ค.ม. 
3 นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล 7 พ.ค. 52 8834 คศ.2 กศ.บ. 
4 นางสาววัชราภรณ ์ วังมนตร ี 6 ธ.ค. 56 2659 คศ.2 ศษ.ม. 
5 นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน 1 มิ.ย. 54 2661 คศ.2 ศษ.ม. 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         

6  นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ 23 ก.ค. 55 2753 คศ.1 ศศ.บ. 
7  นายพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา 19 พ.ค. 54 4071 คศ.2 ค.บ. 
 8 นางสาวรัตติยา มีเจริญ 23 ก.ค. 55 2822 คศ.2 ศศ.ม. 
 9 นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์ 9 ม.ค. 58 2785 คศ.1 ศศ.บ. 

 10 นายชัยธวัช มาอินทร์ 15 ส.ค. 59 6672 คศ.1 ค.บ. 
 11 นางสาวกาญจนา พิมวงษ์ 2 ต.ค. 60 99877 คศ.1 ค.บ. 
 12 นางสาวชัญญภัทร ธัชพงศ์กฤต 29 ธ.ค. 60 2828 คศ.1 ค.บ. 
 13 นายทรงพล แซ่ซื้อ 17 ส.ค. 63 2698 ครูผู้ช่วย ค.บ. 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
 14 นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ 14 ต.ค. 48 109979 คศ.2 วท.บ. 
 15 นางวรางค์อร อานมณี 25 พ.ค. 36 3799 คศ.3 ค.บ. 
 16 นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ 1 ส.ค. 29 2676 คศ.2 วท.บ. 
 17 นายสุคนธ์ บุญเทียม 2 มิ.ย. 29 2739 คศ.3 กศ.บ. 
 18 นางรุจิลาภา แสนมหาชัยภา 30 พ.ย. 36 109644 คศ.2 กศ.บ. 
 19 นางสาวประทิน ผลสุข 3 ต.ค. 37 2672 คศ.3 ค.บ. 
 20 นางสาวจารุณี เอนกนวล 1 พ.ย. 53 2710 คศ.2 วท.บ. 
 21 นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต 16 พ.ย. 55 8030 คศ.2 วท.บ. 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2563  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 |       

 

๑๖๓ 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วันที่บรรจุ เลข

ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ วุฒิ

การศึกษา 
 22 นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา 20 พ.ค. 54 2764 คศ.2 ค.บ. 
23 นางสาวรุ่งนภา วิสิฐจิรากร 16 พ.ค. 56 2730 คศ.1 ค.บ. 
24 นายนิธิกร ดีรัมย ์ 14 พ.ค. 57 2727 คศ.1 ค.บ. 
25 นางสาวคัทลียา แก้วแจ้ง 15 ส.ค. 59 2794 คศ.1 กศ.บ. 
26 นายสมเจต หวังทอง 14 ต.ค. 48 3797 คศ.2 วท.บ. 
27 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล 14 ต.ค. 48 2777 คศ.3 ค.บ. 
28 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ 19 พ.ค. 54 2823 คศ.2 วท.บ. 
29 นายสราวุฒ ซำเผือก 16 ก.พ. 55 4143 คศ.1 วท.บ. 
30 นางสาวอรอษุา ศิริรัตน์ 1 ก.ย. 52 8934 คศ.2 ค.ม. 

31 นางสาวสุวิมล กวินทรัพย์ 17 ส.ค. 63 2672 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

 32 นางเพ็ญพิมล    เปรี่ยมพิมาย 22 ก.ย. 29 109980 คศ.3 กศ.บ. 
 33 นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์ 1 ก.ย. 52 2754 คศ.2 ศศ.ม. 
 34 นางสาวอารยาภัสร์ เดชมา 2 พ.ค. 54 2776 คศ.2 ค.บ. 
 35 นายคณพล สายงาม 30 ส.ค. 56 2673 คศ.1 วท.บ. 
 36 นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล 16 ธ.ค. 56 8911 คศ.1 วท.บ. 
 37 นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ 1 ก.ค. 57 2805 คศ.1 ค.บ. 
 38 นางสาวอุบลรัตน์ โพธิ์พรม 7 ก.พ. 56 2772 คศ.2 ศศ.ม. 
 39 นางสาวรำไพร สุตนนท์ 14 ธ.ค. 58 2704 คศ.1 ค.บ. 
 40 นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์ 24 มี.ค. 59 13214 คศ.1 ค.บ. 
 41 นางสาวพรศิริ สอนสิลา 20 ก.ค. 60 2738 คศ.1 กศ.บ. 
 42 นายนพรัตน์ นาหว้า 29 ธ.ค. 60 2797 คศ.1 ศษ.บ. 
 43 นางสาวจันทร์จิรา นาขันดี 19 พ.ย. 61 2790 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
 44 นางสาวสุทธิดา พาสุข 18 เม.ย. 62 13125 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

 45 นายสิทธิศักดิ์ ดีเสียง 15 ก.ค. 56 2767 คศ.2 กศ.บ. 
 46 นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล 1 ก.ย. 29 2806 คศ.2 ค.บ. 
 47 นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ 11 มิ.ย. 52 2178 คศ.2 ค.บ. 
48 นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์ 30 ก.ค. 33 8922 คศ.2 ค.บ. 
49 นางสาวเพชรินทร์ แทนคำ 1 ก.ค. 57 2741 คศ.1 ค.บ. 
50 นายณัฐภัสสร ไชยยา 23 ก.ค. 55 2771 คศ.2 ศษ.ม. 
51 นางรินทร์วดี นาคเจียม 15 ก.พ. 59 2787 คศ.1 ค.บ. 
52 นายธนานันท์ แซ่เล้า 15 ก.พ. 59 4004 คศ.1 ค.บ. 
53 นางสาวกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์ 7 ม.ค. 59 2768 คศ.1 ค.บ. 
54 นางสาวศศิณา เถาว์ทอง 31 มี.ค. 60 2758 คศ.1 ค.บ. 
55 นางสาวพัชริยา พราหมณี 5 พ.ค. 60 2816 คศ.1 ศษ.บ. 
56 นางสาวสรญา มุทะธากุล 7 ต.ค. 59 2829 คศ.1 ศษ.บ. 
57 นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์ 5 มี.ค. 61 2773 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         
58 นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ 15 ก.ย. 36 2809 คศ.2 กศ.บ. 
59 นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ 1 ก.ย. 52 4766 คศ.2 ค.บ. 
60 นายภาณุพงษ์ ไชยคง 1 ก.ค. 57 2807 คศ.1 ศศ.บ. 
61 นายวสวัตติ์ สุริยันต์ 9 ม.ค. 58 2702 คศ.1 ค.บ. 
62 นายชรินทร์วัชร ์ พัฒนจิราภัทร 3 ก.ค. 58 2803 คศ.1 ค.บ. 
63 นางสาวพจนีย์ ทองบุญ 1 ก.ย. 52 2820 คศ.2 ค.บ. 
64 นางสาวสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์ 25 ก.พ. 51 8984 คศ.2 ศศ.ม. 
65 นายปฏิวัติ เอ็นดู 2 เม.ย. 62 5324 คศ.1 ศศ.บ. 

66 นายพีระสิทธิ์ ภู่สาระ 19 พ.ย. 61 33628 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
67 นางสาวณันฑวรรณ บุญโพธิ์ 1 ต.ค. 63 2769 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
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๑๖๕ 
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การศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา         

68 นายราวี กลิ่นหอม 22 มิ.ย. 30 2756 คศ.3 กศ.บ. 
69 นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์ 27 ส.ค. 33 2798 คศ.3 กศ.บ. 
70 นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล 21 พ.ค. 27 24862 คศ.3 กศ.บ. 
71 นายอรุณ จันทบุตร 1 ก.พ. 55 2747 คศ.1 ศษ.บ 
72 นายวัลลภ มาลาพันธุ์ 9 ม.ค. 58 2802 คศ.1 ศษ.บ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
73 นางธนิตา รัตนพันธ์ 22 พ.ค. 49 8532 คศ.2 ศษ.ม. 
74 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 30 พ.ย. 36 11432 คศ.3 ค.บ. 
75 นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ 14 ธ.ค. 58 40450 คศ.1 ศษ.บ. 
76 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี 24 มี.ค. 59 2680 คศ.1 ศษ.บ. 
77 นายฉัตรพล บัวบาน 5 พ.ค. 60 4162 คศ.1 กศ.บ. 

78 นายศรัณย์ ส่งทวน 29 เม.ย. 63 2682 คศ.2 ศษ.ม. 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ         

79 นางสาวฐานิกา ผมรี 3 ก.ค. 58 2804 คศ.1 วท.บ. 
80 นางชื่นฤดี สังขะวร 16 พ.ค. 34 2669 คศ.3 บธ.บ. 
81 นางสาวสิริรัตน์ ช่อฉาย 5 พ.ค. 60 2818 คศ.1 ศษ.บ. 
82 นางสาวนริศรา มาสันเทียะ 1 ต.ค. 61 2824 ครูผู้ช่วย ศษ.บ 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานโสตฯ         
84 นางละออง อ่อนเกตุพล 17 พ.ค. 38 2736 คศ.3 ค.บ. 
85 นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ 17 มิ.ย. 37 2796 คศ.2 ค.บ. 
86 นางสาวลีลาวด ี ทองอร่าม 1 ส.ค. 34 2671 คศ.2 ค.บ. 
87 นางสาววาสินี ศรีเคลือบ 10 มี.ค. 52 2774 คศ.2 ศศ.บ. 
88 นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล 16 ธ.ค. 56 8924 คศ.1 ค.บ. 
89 นางสาววิสน ี อาแว 15 ส.ค. 59 4198 ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
90 นางสาวแวว อรรคนิมาตย์ 11 เม.ย. 61 2766 ครูผู้ช่วย   
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วันที่บรรจุ เลข

ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ วุฒิ

การศึกษา 
 ลูกจ้างประจำ         

91 นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ 16 มี.ค. 36 1378     
92 นายสมชาย ยิ้มงาม 1 ก.พ. 42 1393     

 ครูอัตราจ้าง         
93 นายอัครเดช เขื่อนเก้า         
94 นางสาวจิณณ์ญาดา ชัยรถ         
95 นายสถาพร บัวกอง         
96 นายณัฐพล คุ้มบุญ         
97 นางสาววริศรา โสภณสิร ิ         
98 นางสาวจตุพร วิรัติจริยาพร         
99 นางสาวนวรัตน์ ผลทอง         

100 นางสาวสุทธิ์สินี ก๋าคำ         
101 นางสาวเจนจิรา เสพิลา         
102 นายวีระศักดิ์ นุกูลกิจ         

  ลูกจ้างชั่วคราว         
103 นางอัญชลี ทองวัฒนานนท์         
104 นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว         
105 นางสาวสุดารัตน์ คำสิงห์         

106 นางสาวอติพร สร้อยเพชร         

107 นางสาวปามญญ์ 
เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา     

  
  

108 นางสาวนันท์นภัส ดวงสุวรรณ         

  พนักงานเหมาบริการ         

  คนขับ           
109 นายวิมล ดวงรัตน์         

110 นายสังข์เวียน รอดใจดี         

111 นายสมคิด ภู่เมือง         
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วันที่บรรจุ เลข
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา 

 แม่บ้าน           

112 นางพิศมัย กุลวิจารณ์         

113 นางศิวริน น้อยอรุณ         

114 นางสมจินต์ กุลวงษ์         

 115 นางสุจิตรภรณ์ โรจนกรณ ์         

 116 นางชฏารัตน์ แสงพร         

 117 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชาติ         
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๑๖๘ 

 


