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คํานํา 
 

 โดยนัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก 
ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยใหทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานที่สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงาน ประจาํป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖  จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผล             
การดําเนินการจัดการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา และเพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหแก
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ และเสนอตอสาธารณชนโดยอิงมาตรฐานการศึกษาของสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ โดยใชรูปแบบการรายงานตามแนวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สวนประกอบของ
รายงาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป  ผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
 โรงเรียนสตรีวิทยาหวังวา รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา  ปการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับน้ี  
จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และจะมีสวนชวยกันพัฒนาโรงเรียน
ใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนตอไป 
 
 

 
             (นางเบญญาภา คงรอด) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
 
 
 
 



สารบัญ  
 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ 

 

ตอนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐาน ๑ 
             ๑.  ขอมูลทั่วไป 
             ๒.  ขอมูลผูบริหาร 
             ๓.  ขอมูลนักเรียน 
             ๔.  ขอมูลครูและบุคลากร  
             ๕.  ขอมูลอาคารสถานที ่
             ๖.  ขอมูลงบประมาณ 
             ๗.  ขอมูลสภาพชุมชน 
             ๘.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
             ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทัองถ่ิน     
             ๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
             ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา 
             ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา    
             ๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก      

๑ 
๒ 
๓ 
๕ 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๖ 
๔๑ 
๔๔ 
๔๕ 

ตอนที่ ๒   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป ๔๘ 
              ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
              ๒.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 
              ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๔.  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๕.  การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

๔๘ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๔ 
๕๖ 

ตอนที่ ๓   ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              ๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
              ๒.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
              ๓.  ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖๗ 
๖๗ 
๗๙ 

๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ  (ตอ) 
 

 หนา 
ตอนที่ ๔   สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 
              ๑.  สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม  
              ๒.  จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 
              ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
              ๔.  ความตองการและการชวยเหลือ 

๑๒๕ 
๑๒๕ 
๑๒๗ 
๑๒๙ 
๑๒๙ 

ภาคผนวก ๑๓๐ 

 

 
 
 

 

 



๑ 
 

                                                                            รายงานประจําป  โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน 
 
 
๑.   ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งอยูที่ ๘๒ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
โทรศัพท ๐๒-๒๘๑๖๕๐๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๒๑๓๐๐ Website: www.satriwit.ac.th เปดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีเน้ือที่ ๙ ไร ๓๕๖ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๔ 
แขวง ไดแก แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจาพอเสือ 
 ประวัติโรงเรียนโดยยอ  
 โรงเรียนสตรีวิทยากอตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ.๑๑๙) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สถานที่เดิมตั้งอยูที่วังพระองคเจาอลังการ หลังโรงหวย กข. ตําบลสามยอด 
ตอมายายไปอยูตึกสองชั้น ถนนเจริญกรุง หลังวังบูรพาภิรมย 
  วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ (ร.ศ.๑๒๐) กระทรวงธรรมการลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ใหเปนโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดกรมศึกษาธิการ 
  พ .ศ. ๒๔๔๘ ยายไปริมถนนราชบพิธติดกับโรงพิมพโสภณพิพัฒนาการ 
  พ .ศ. ๒๔๔๙ กระทรวงธรรมการรวมโรงเรียนสตรีวิทยากับโรงเรียนศึกษานารีเขาดวยกัน 
ยายมาอยูบริเวณตึกดิน มุมถนนดินสอและถนนราชดําเนินกลาง (ปจจุบันคือบริษัทธนบุรีประกอบ
รถยนตจํากัด) ใชชื่อโรงเรียนสตรีวิทยา 
  พ .ศ. ๒๔๕๓ เปดสอนหลักสูตรฝกหัดครูสตรี 
  พ .ศ. ๒๔๘๒ ยายมาอยูถนนดินสอ หัวมุมอนุสาวรียประชาธิปไตย จนถึงปจจุบัน 
  เวลา ๑๑๔ ปที่ผานมา โรงเรียนสตรีวิทยาไดสรางสมเกียรติประวัติที่นาภาคภูมิใจ
นานัปการที่สําคัญยิ่งเปนสถานศึกษาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงศึกษาเมื่อครั้งทรง
พระเยาว และพระองคยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโรงเรียนสตรีวิทยาไวในพระอุปถัมภ นับเปน
ความภาคภูมิใจของนักเรียน ผูปกครอง ครู และชุมชน เปนลนพน 
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                                                                            รายงานประจําป  โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนท่ีโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๒. ขอมูลผูบริหาร 
  ๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน นางจํานงค   แจมจันทรวงษ 
   โทรศัพท ๐๘๑- ๔๘๒๑๗๐๑ E-mail :Jananong@hotmail.com  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   และสาขาบริหารการศึกษาและผูนําการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย 
   ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ีตั้งแตวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ภาคเรียนที่ ๑) 
  ๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน นางเบญญาภา   คงรอด 
   โทรศัพท  ๐๘๙- ๘๑๖๖๙๗๔ E-mail : b_yaphak@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ีตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน 
    (ภาคเรียนที่  ๒) 
  ๒.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียน (ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน) 
   ๒.๒.๑ นายพินิจ  เพ็ชรดารา  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๒-๒๘๒๑๙๑๕  
    E-mail : Pinij@satriwit.ac.th 
    รับผิดชอบกลุมบริหารการเงินสินทรัพยและบุคลากร 
   ๒.๒.๒ นายจํารัส  กลิ่นหอม  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท  ๐๒-๒๘๐๕๘๑๔ 
    E-mail : Tajumsuwant@gmail.com 
    รับผิดชอบกลุมบริหารทั่วไป 



๓ 
 

                                                                            รายงานประจําป  โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

   ๒.๒.๓ นางสาววิมลนาถ  บัวแกว  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๒-๒๘๐๕๘๑๓  
    E-mail : Wimonnart2010@hotmail.com 
    รับผิดชอบกลุมบริหารวิชาการ 
   ๒.๒.๔   2

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๒-๒๘๑๖๕๐๕ ตอ ๗๑๒ 
นางจิมารัตน ปุญญปญญา 

    E-mail : 
    รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

JMA_pun@hotmail.com 

   ๒.๒.๕ นางสาวปาจรีย  วัชชวัลคุ  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๒-๒๘๑๖๕๐๕  ตอ ๑๒๕ 
    E-mail : pajaree1956@yahoo.com 
    รับผิดชอบกลุมบริหารนโยบายและแผน 
   ๒.๒. ๖ นายปราโมทย   น้ํายาง  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท ๐๒-๒๘๑๖๕๐๕  ตอ ๑๒๕ 
    E-mail : PRAMOTE@SATRIWIT.ac.th 
    รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

๓. ขอมูลนักเรียน(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
๓.๑  จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๘๒ คน 
๓.๒  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๓,๓๕๙ คน 
 
จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน 

 

ระดบัช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๕๒๑ ๕๒๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ - ๕๗๒ ๕๗๒ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ - ๕๒๑ ๕๒๑ 

รวม - ๑,๖๑๔ ๑,๖๑๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๕๔๕ ๕๔๕ 
มัธยมศึกษาปที่ ๕ - ๕๙๗ ๕๙๗ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ - ๖๐๓ ๖๐๓ 

รวม - ๑,๗๔๕ ๑,๗๔๕ 
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด - ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ 

 
 



๔ 
 

                                                                            รายงานประจําป  โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓.๓ จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒,๙๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๔ 

๓.๔ จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย  ๒,๘๘๐ คน คดิเปน
รอยละ ๘๗.๖๔ 

๓.๕ จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๖ 
๓.๖ จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๐๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๕ 
๓.๗ จํานวนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ ๔๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๘๔ 
๓.๘  ไมมีจํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  
๓.๙  ไมมีจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
๓.๑๐ สถิติการขาดเรียน/ป ๑๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๒.๙๗ 
๓.๑๑ ไมมีจํานวนนักเรียนทีเ่รียนซํ้าชั้น 
๓.๑๒ จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
        ๑)  ม.๓  จาํนวน ๕๑๙ คน  คิดเปนรอยละ ๙๙.๖ 
        ๒)  ม.๖  จาํนวน ๕๘๕ คน  คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๑ 
๓.๑๓  อัตราสวนครูประจําการ : นักเรียน = ๑: ๒๗ 
๓.๑๔  จํานวนนักเรียนที่ เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป วรรณคดี และ

นันทนาการ ๓, ๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓.๑๕  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๓,๓๕๙ คน  

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓.๑๖  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๓,๓๕๙ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
๓.๑๗  จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ทั้งในและนอก

สถานศึกษา ๓, ๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓.๑๘  จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๓, ๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓.๑๙  จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา ๓, ๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
      ๓.๒๐  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๓, ๓๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 ๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
  ๔.๑ ครูประจําการท้ังหมด ๑๓๓ คน โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 
           ๔.๑.๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางภาวด ี ผสมทรัพย ๕๕ ๓๒ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔, ม.๖ ๑๑๖ 
๒ นางสาวนันทพร  พวงแกว ๕๖ ๓๕ ครูชํานาญการพิเศษ อ.ม. ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาไทย ม.๖ ๒๒๗ 
๓ นางเพญ็นภา  พรมสุรยิวงศ ๕๕ ๓๓ ครูชํานาญการ ค.บ. ไทยคดีศึกษา ภาษาไทย ม.๑, ม.๓ ๙๒ 
๔ นางธญัจิตรา  หงษพญา ๔๖ ๖ ครู ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔, ม.๕ ๙๙ 
๕ นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ ๕๓ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ ๙๙ 
๖ นางอรทัย  งามสม ๕๑ ๒๘ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒, ม.๕ ๙๓ 
๗ นายภรัณยู  วุฒินันท ๒๘ ๓ ครู ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔ ๗๔ 
๘ นางสาววัชรีภรณ  มาละวรรณโณ ๒๕ ๑ ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑, ม.๒ ๑๓๐ 
๙ นางสาวอนุรักษ ทิพยมณี ๒๖ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔, ม.๕ ๑๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๑.๒  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางสาวสุพชัดา   พนิจิชอบ ๕๖ ๓๕ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔, ม.๕ ๖๗ 
๒ นายประจิต  เอ้ืออภิสิทธิ์วงศ ๕๕ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔ ๕๘ 
๓ นางสาวจุไรรัตน   ช่ืนสุรตัน ๕๑ ๒๓ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. วทิย-คณิต คณิตศาสตร ม.๓ ๑๔๒ 
๔ นางกรรณกิาร อุทธา ๔๙ ๒๔ ครูชํานาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๓, ม.๔ ๑๐๘ 
๕ นางสาวพากร   ธนไพศาลกจิ ๔๙ ๒๗ ครูชํานาญการ วท.ม. สถิติประยุกต คณิตศาสตร ม.๑, ม.๒ ๑๑๓ 
๖ นางสาวปาจรีย วชัชวลัคุ  ๕๗ ๓๖ ครูชํานาญการพิเศษ ค.ม. สถิติการศึกษา คณิตศาสตร ม.๑ ๓๕ 
๗ นางสาวสมสมยั  อิสระวฒัน ๕๗ ๓๔ ครูชํานาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒, ม.๓ ๑๙๐ 
๘ นางพนดิา   พลสุธรรม ๕๖ ๓๒ ครูชํานาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔, ม.๖ ๓๔ 
๙ นางบษุบา   แสนลํ้า ๕๑ ๒๗ ครูชํานาญการพิเศษ คม. หลักสูตรคณิตศาสตร คณิตศาสตร  ม.๒ , ม.๓ ๖๐ 

๑๐ นางสาวสุภาพร    บญุหนกั ๕๐ ๒๓ ครูชํานาญการ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔, ม.๕ ๑๑๘ 
๑๑ นางสาวนภาภรณ   โลหวฒันา ๔๖ ๒๑ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. การวดัผลการศกึษา คณิตศาสตร ม.๖ ๕๘ 

๑๒ นางสาวพรทิพย    ชาตกิรณ ๔๒ ๑๙ ครูชํานาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๔, ม.๖ ๖๔ 
๑๓ นางสาวพรลภัส    กลุวงศ ๓๖ ๘ ครูชํานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒ ๖๔ 
๑๔ นางสาวตรีชฎา ภัทรประเสริฐ ๓๓ ๑๑ ครูชํานาญการ วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร ม.๔, ม.๖ ๑๖๐ 

๑๕ นายมนตรี   เหรียญไพโรจน ๓๓ ๕ ครู บธ.ม. การจัดการ คณิตศาสตร ม.๕, ม.๖ ๓๔ 
๑๖ นางสาววาสนา   ภูมี ๓๒ ๕ ครู กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๕ ๖๖ 
๑๗ นางสาวสุนสิา   ชาวขมิ้น ๓๑ ๔ ครู กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒, ม.๔ ๑๖๔ 

 
 ๖

 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑๘ นางเปรมจิต        ปกกาเล ๒๙ ๔ ครู ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๕ ๓๒ 
๑๙ นางสาวไขมกุ   เล่ืองสุนทร ๓๐ ๕ ครู ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๑ ๔๖ 
๒๐ นายอทิพงษ       มหานลิ ๓๐ ๔ ครู วท.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒, ม.๖ ๗๔ 
 
 
 

 ๔.๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/ 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางสาวปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน ๕๘ ๓๕ ครูชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร ท่ัวไป โลกและอวกาศ ม.๔ ๗๒  
๒ นายชูเกียรติ   ชัยชนะดารา ๕๙ ๓๕ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.๓, ม.๔, ม.๕ ๑๐๘  
๓ นางสาวชวนชม  ใบมวง ๕๕ ๓๒ ครูชํานาญการ กศ.บ. เคม ี วทิยาศาสตร ม.๑ ๓๖  
๔ นางสาวสทุธาทพิย  เลศิจลุศัจรรย ๕๒ ๓๐ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. เคม-ีชีววทิยา เคมี ม.๖ ๘๔  
๕ นางพิมพพา  เธียรนรเศรษฐ ๕๙ ๓๖ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร ท่ัวไป ชีววทิยา ม.๕ ๒๔  
๖ นางณัฐสรวง  ภูสกุล ๕๖ ๓๓ ครูชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร ท่ัวไป วทิยาศาสตร ม.๒ ๓๖  
๗ นางชัชวรรณ   บูรณญเพ็ชร ๕๓ ๓๒ ครูชํานาญการพิเศษ ค.ม. ชีววทิยา วทิยาศาสตร ม.๑, ม.๖ ๓๐  
๘ นางสาวมณฑริา  ล้ีสทุธพิรชัย ๕๔ ๒๘ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. เคม ี เคมี ม.๕ ๕๔  
๙ นายวฑิรูย  ธรรมบรรหาร ๕๘ ๓๔ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.๕, ม.๖ ๕๔ 

๗
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (ตอ) 
 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑๐ นายมนตชัย  สิทธิจันทร ๓๖ ๙ ครูชํานาญการ ค.ม. ฟสิกส ฟสิกส ม.๔, ม.๕, ม.๖ ๕๒  
๑๑ นายไพรัตน  ฮงทอง ๓๘ ๗ ครูชํานาญการ กศ.ม. เคม ี เคมี ม.๑, ม.๔, ม.๕ ๘๒  
๑๒ นายปราโมทย  น้าํยาง ๔๗ ๒๕ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ชีววทิยาม.๕, ม.๖โครงงาน ๔๐  
๑๓ นางสาวศกุลรัตน  เบาทอง ๓๐ ๖ ครู กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.๒, ม.๔, ม.๕ ๓๖  
๑๔ นายโกเมน  ปาปะโถ ๓๓ ๖ ครู วท.ม. ฟสิกส ฟสิกส ม.๒, ม.๔, ม.๖ ๙๒  
๑๕ นางสาวรัตนวด ี โมรากลุ ๒๘ ๕ ครู วท.ม. ฟสิกส (ศึกษา) ฟสิกส ม.๓, ม.๔, ม.๕ ๖๔ 
๑๖ นางสาวจันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น ๓๔ ๔ ครู ค.บ. เคม ี เคมี ม.๔, ม.๖ ๔๘  
๑๗ นายรัชพล  เตจะยา ๒๙ ๓ ครู วท.บ. เคม ี วทิยาศาสตร ม.๒, ม.๔ ๓๐  
๑๘ นางสาวเยาวรี  หนอนาคํา ๒๕ ๒ ครูผูชวย วท.บ. ชีววทิยา วทิยาศาสตร ม.๑, ม.๒,  

ม.๓ 
๓๐ 

๑๙ นางสาวกลัยา   ปรารมภ ๓๑ ๒ ครูผูชวย คบ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วทิยาศาสตร ม.๑ ๔๒ 
๒๐ นางพรรณ ี  ประยุง ๕๒ ๓๐ ครูชํานาญการพิเศษ ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร

(ชีววิทยา) 
ชีววทิยา ม.๔, ม.๖ ๓๒ 

๒๑ นางสาวฉวีวรรณ  แหวนวิเศษ ๓๓ ๐ ครูผูชวย กศ.บ. วทิยาศาสตร-เคมี วทิยาศาสตร ม.๒ ๒ 
๒๒ นางสาววไิลพนัธุ  ธนทันะรากลุ ๕๘ ๒๔ ครูชํานาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วทิยาศาสตร ม.๒, ม.๓ - 
๒๓ นางสาวปฐมาพร  ปนสันเทียะ ๓๔ ๐ ครูผูชวย ศษ.ม. วิทยาศาสตรท่ัวไป วทิยาศาสตร ม.๓ - 
๒๔ นางสาวธันยมลธ  จตุรวิทยกุล ๒๘ ๕ ครู ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร 

(ชีววิทยา) 
ชีววทิยา ม.๑, ม.๔, ม.๖ - 

๘
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๑.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

  จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางจิระวรรณ พึ่งกริม ๕๙ ๓๖ ครูชํานาญการ กศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๕ ๓๐  
๒ นายวรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ๕๘ ๓๕ ครูชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๓, ม.๖ ๓๐  
๓ นางปรางคสุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล ๕๙ ๓๘ ครูชํานาญการพิเศษ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๕, ม.๖ ๓๐  
๔ นางฉววีรรณ  ช่ืนชนม ๖๐ ๓๒ ครูชํานาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.๒ ๕๔  
๕ นางสาวสุกญัญา  เชยวฒันา ๕๕ ๓๔ ครูชํานาญการ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๕ ๓๓  
๖ นางสาวสมใจ  เสถยีรธรรมวทิย ๕๕ ๒๕ ครูชํานาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๑ ๓๐  
๗ นางกลัยา  วฒันสารวชิช ๔๙ ๒๕ ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๑ ๓๐ 
๘ นางจริยา  ธรรมบรรหาร ๕๔ ๓๒ ครูชํานาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๓ ๓๐  
๙ นางสาววนดิา  ศรีคง ๓๓ ๙ ครูชํานาญการ ศษ.บ. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๒ , ม.๔ ๓๐ 

๑๐ นายธงชัย  ทองสุพล ๒๘ ๓ ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตรการปกครอง สังคมศึกษา ม.๓, ม.๔ ๖๐ 
๑๑ นางสาวจิราภรณ  เทพกรรณ ๔๕ ๒๐ ครูชํานาญการ ศษ.ด. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.๑, ม.๒ ๓๐ 
๑๒ นางสาววราภา ทองพาศน ๓๖ ๓ ครูผูชวย รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร สังคมศึกษา ม.๑, ม.๒ ๓๐ 
๑๓ นายณัฐภัทร   ธรณี ๔๒ ๑๔ ครูชํานาญการ กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา 
สังคมศึกษา ม.๓, ม.๔ ๔๕ 

๑๔ นางนวลจันทร   น้าํยาง ๕๒ ๒๖ ครูชํานาญการพิเศษ ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเงิน สังคมศึกษา ม.๑, ม.๒ ๔๕ 

๙
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 ๔.๑.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 

 
๔.๑.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นายชัยฤทธิ์  วีระประทีป ๕๙ ๓๕ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา พละศกึษา ม.๔, ม.๖ ๒๔ 
๒ นายสุชนิ  พลูเกษม ๕๙ ๓๕ ครูชํานาญการ กศ.บ. สุขศึกษา สุขศกึษา ม.๖,  

พละศกึษา ม.๑ 
๒๔ 

๓ นางอารีย  รักธรรม ๕๙ ๓๘ ครูชํานาญการ กศ.บ. พลศึกษา สุขศกึษา ม.๔ ๒๔ 
๔ นายวทิยา  ดมีาก ๕๑ ๓๑ ครูชํานาญการ กศ.บ. พลศึกษา พละศกึษา ม.๕, ม.๓ ๒๔ 
๕ นายกัณตภณ  บุญเกล้ียง ๕๐ ๓๐ ครูชํานาญการ กศ.บ. พลศึกษา สุขศกึษา ม.๑ ,  

พละศกึษา ม.๔ 
๒๔ 

๖ นายพลวทิย  กมุภา ๔๐ ๕ ครู  ศษ.บ. บริหารการศึกษา พลศกึษา ม.๑, ม.๒ ๒๒ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางสาวศริวิฒัน  นารีเลิศ ๔๗ ๒๒ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา 
ทัศนศิลป ม.๔ ๓๒ 

๒ นางวิมลศรี  จุฬารักษ ๕๙ ๓๘ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.๒ ๒๔ 
๓ นางนวรัตน   กลายประยงค ๕๔ ๓๑ ครูชํานาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ม.๑ ๘๘ 
๔ นางเบญญลักษมิ ์  ตลุยสุวรรณ ๕๖ ๓๖ ครูชํานาญการ ศศ.ม. การจัดการทางวฒันธรรม นาฏศลิป ม.๖ ๒๔ 
๕ นายโฆษิต   มั่งคงหัตถ ๕๕ ๓๕ ครูชํานาญการ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ดนตรีไทย ม.๕ ๕๖ 

๑๐
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ตอ) 

 
 
๔.๑.๗  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๖ นายพงศวทิย  เสาวรส ๕๕ ๓๒ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ดนตรีสากล ม.๑ ๘๘ 
๗ นายยุทธนา   แซพัว่ ๒๗ ๑ ครูผูชวย ศศ.ม. ศิลปศาสตร  

(นาฏศิลปไทย) 
นาฏศลิป ม.๓ ๘๘ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางสาววนดิา   ชมมาลี ๔๗ ๒๓ ครูชํานาญการพิเศษ วท.บ พชืศาสตร การงานอาชีพฯ ม.๑, ม.๖ ๒๕ 
๒ นางอัญนาทาดา   ธนรัตพณชิภา ๕๖ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. คหกรรมศาสตร การงานอาชีพฯ ม.๔ ๔๖ 
๓ นางสาวนฤมล   อัมรินทรรัตน ๕๒ ๓๐ ครูชํานาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร ม.๒ ๑๘๒ 
๔ นางไพรัตน    อินทพฒัน ๕๗ ๓๔ ครูชํานาญการ คศ.บ. อาหารและโภชนาการ การงานอาชีพฯ ม.๒, ม.๓ ๕๒ 
๕ นางวรรณศริ ิ  จิตรพรีะ ๕๙ ๓๘ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป การงานอาชีพฯ ม.๖ ๒๐ 
๖ นางนาฏยา   ศังขวณิช ๕๗ ๓๔ ครูชํานาญการ ค.บ. ผาและเคร่ืองแตงกาย การงานอาชีพฯ ม.๖ ๒๐ 
๗ นางบญุศรี  พิมพสุวรรณ ๔๙ ๑๙ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพฯ ม.๒, ม.๓ ๔๕ 
๘ นางกมลรัตน   ลิขนะกุล ๕๕ ๒๔ ครูชํานาญการพิเศษ บธ.บ. บัญชี การงานอาชีพฯ ม.๕ ๔๐ 
๙ นางสาวสัจจา   วงศเบีย้สัจจ ๔๕ ๑๙ ครูชํานาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร ม.๑ ๓๖ 

๑๐ นางสายหยุด   ขนุทิพยทอง ๔๖ ๒๕ ครูชํานาญการ กศ.ม. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพฯ ม.๒,ม.๔ ๒๕ 

๑๑
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ) 
 

 
 
๔.๑.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑๑ นายสุเทพ   ยาสุภาพ ๔๐ ๑๗ ครูชํานาญการ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชีพฯ ม.๖ ๒๐ 
๑๒ นางสาวฐติภัิทร   ทองมา ๓๐ ๔ ครู วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ม.๓ , ม.๕ ๔๑ 
๑๓ นายสุปญญา    ยังศริ ิ ๓๕ ๒ ครู ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอร ม.๑ , ม.๕ ๒๘ 
๑๔ นางสาวรุงฟา   สุขใส ๒๖ ๒ ครู ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอร ม.๔ ๓๑ 
๑๕ นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน ๓๔ ๑ ครูผูชวย ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คอมพิวเตอร ม.๔, ม.๕ ๑๑๒ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางสาวสุพตัรา  ชัยมณี ๕๔ ๒๙ ครูชํานาญการ ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.๑, ม.๖ ๓๐ 

๒ นางสุพฒันา  ใจรักษพงศ ๖๐ ๓๘ ครูชํานาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๕, ม.๖ ๒๔ 
๓ นางกอบกุล  คุณหิรัญ ๕๘ ๒๔ ครูชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๒, ม.๓, ม.๔ ๒๔ 
๔ นางสาวพไิลรัตน  วฒันกลุ ๕๔ ๒๔ ครูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศษ ภาษาอังกฤษ ม.๑, ม.๖ ๒๔ 
๕ นางนวลจันทร  เศรษฐกร ๕๗ ๓๓ ครูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔, ม.๕ ๒๔ 
๖ นางสาวเบญจมาศ  ศรอําพล ๕๒ ๒๘ ครูชํานาญการ ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรยีน อังกฤษ, เยอรมนั ม.๓,ม.๔,ม.๕ ๒๔ 

๑๒
 

๑๒
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ) 
 
 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๗ นางสาวพิมพันธุ  พิรยิะวรางกูล ๕๑ ๑๗ ครูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาเยอรมนั ภาษาอังกฤษ ม.๒, ม.๓, 

ภาษาเยอรมนั ม.๖ 
๓๐ 

๘ นางสาวดาราวรรณ  กาญจนโหติ ๕๕ ๒๐ ครูชํานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๓, ม.๔, ม.๕ ๒๔ 
๙ นางสิรินันทน  เสนาะเมือง ๕๔ ๓๒ ครูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๕, ม.๖ ๒๔ 

๑๐ นางสาวอณัญญา  พเิชษฐธนโภคิน ๓๒ ๘ ครูชํานาญการ ศ.ม. การสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

ภาษาจีน ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕ ๒๔ 

๑๑ นางปตวิราตา  นาคจันทร ๓๒ ๓ ครู ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน ภาษาญีปุ่น ม.๔, ๕, ๖ ๓๖ 
๑๒ นางสาวสุรตัน  เพกิจินดา ๓๖ ๓ ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๒, ม.๓ ๔๘ 
๑๓ นายกิติกรณ   จันพูล ๒๖ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑,ม.๒, ม.๖ ๓๐ 
๑๔ นางสาวศรัณยา   ฟองเพช็ร ๒๕ ๑ ครูผูชวย ศษ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑,ม.๒, ม.๓, ม.๖ ๓๐ 
๑๕ นางสาวมิง่ขวญั   เช้ือมโนชาญ ๒๗ ๙ เดอืน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศษ ภาษาฝร่ังเศส ม.๓,ม.๔ 

ภาษาอังกฤษ ม.๑ 
๙๐ 

๑๖ นางสาวเสาวลักษณ วงศราข ๓๔ ๙ เดอืน ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑,ม.๒,ม.๖  
๑๗ นางสาวซ ี  บญุยโกศล ๓๑ ๖ เดอืน ครูผูชวย ศศ.บ. ประวัติศาสตร

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษม.๒, ม.๓, ม.๔  

 

๑๘ นางการยสริ ิ  ปรีดาวณชิสกลุ ๓๖ ๑ ป ๑๐
เดอืน 

ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๔, ๕, ๖ ๖๖ 

๑๓
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ตําแหนง/วิทยฐานะ วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ป 
๑ นางเพญ็ศรี  วรภู ๕๗ ๓๗ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ม.๖ ๒๖ 
๒ นางบงัอร  สุทศันวรวฒิุ ๖๐ ๓๘ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว ม.๕ ๖๖ 
๓ นางสาวอาจารยา  สาลีผลิน ๕๓ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ การใชหองสมุด ม.๑ ๑๒ 
๔ นายประยูร  แถมจอหอ ๕๒ ๒๖ ครูชํานาญการ กศ.บ. บรรณารักษ หองสมดุและการศึกษาคนควา  

ม.๔ 
๑๔ 

๕ นางปทมา  เสาวรส ๕๗ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. สุขศึกษา สุขศกึษา ม.๕ ๖๔ 
๖ นางชุลีวรรณ  จงรักษ ๔๗ ๒๒ ครูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว ม.๓ ๔๖ 
๗ นางกัลยรัตน  ขุนประเสริฐ ๔๙ ๒๒ ครูชํานาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ การใชหองสมุด ม.๑ ๑๒ 
๘ นายสุประพล  ใยภักดี ๓๒ ๒ ครูผูชวย ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร ม.๑, ม.๒ ๖๖ 
๙ นางสาวณฐมน  ชยังกูรวรกุล ๔๐ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. เทคโนโลยีและการส่ือสารทางการศึกษา สังคมศึกษา ม.๑, ม.๒ ๖๖ 

๑๐ นางสาววราศา แยมเจริญ ๒๘ ๒ ครูผูชวย กศ.บ. การแนะแนว แนะแนว ม.๓, ม.๔ ๓๐ 
๑๑ นางทัศนยี  หลาธรรม ๕๒ ๓๑ ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ. 

ค.บ. 
บริหารการศึกษา 
แนะแนว 

แนะแนว ม.๒ ๓๐ 

๑๔
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๒  ครูอัตราจางท้ังหมด ๖๑ คน โดยแยกตามกลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 
 ๔.๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาวสุพชัชา  เครือฉมิ ๒๖ ๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒ งบประมาณ 
๒ นางสาวพนารัตน  แซโลว ๔๑ ๓ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓, ม.๕ งบประมาณ 

 
  
 
 ๔.๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
  

 
  
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาวสังวาล     รอบคอบ ๓๗ ๙ ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๑, ม.๓ งบประมาณ 
๒ นางสาวรุจิภา      สายสุข ๓๑ ๖ คบ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร  ม.๓ งบประมาณ 
๓ นางสาวรัตนา      ใสแกว ๒๗ ๓ ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.๒, ม.๕ งบประมาณ 
๔ นางสาวปนดัดา   ศรีมลู ๒๖ ๓ วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร ม.๓ งบประมาณ 
๕ นางสาวมาลัย เกื้อกิจ ๔๓ ๑๖ ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล IS ม.๒, ม.๔ งบประมาณ 
๖ นายนติพิงษ ปญญาวงษ ๒๙ ๑ ศศ.ม. ประวัติศาสตร IS ม.๒, ม.๔ งบประมาณ 
๗ นางสาวจิรวรรณ   เจริญกลุวฒันะ ๒๕ ๑ วท.ม สุขศึกษา IS ม.๑, ม.๔ งบประมาณ 

๑๕
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๒.๓  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นายวสิาน  เจริญสิน ๖๕ ๔๑ กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.๕ งบประมาณ 
๒ นางสาวทิพยรัตน  เหล่ียมแกว  ๓๑ ๑๐ คบ. ฟสิกส วทิยาศาสตร ม.๓ งบประมาณ 
๓ นายปรีชา   บญุปลอด ๒๖ ๓ คบ. วทิยาศาสตร (ฟสิกส) วทิยาศาสตร ม.๒, ม.๓, ม.๔ งบประมาณ 

 
 

 ๔.๒.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นายชาญวฒิุ  ทองจันทร ๓๔ ๑๑ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สังคมศึกษา ม.๓, ม.๕ งบประมาณ 
๒ นางสาวปุณณวรรณ  นุมประสงค ๒๕ ๑ ศศ.บ. รัฐศาสตร สังคมศึกษา ม.๔, ม.๒ งบประมาณ 
๓ วาท่ี รต.ชลสินธุ  แกวสีขาว ๒๕ ๑ ศศ.บ. ประวัติศาสตร สังคมศึกษา ม.๕,ม.๖ งบประมาณ 
๔ นางสาวบษุบา  วงวพิฒัน ๒๔ ๑ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. งบประมาณ 

  
 ๔.๒.๕  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาวรพพีร  ภูภษูติ ๓๖ ๑๐ นศ.บ. โฆษณา นาฏศลิป ม.๓ 
ศ ๓๐๒๑๙ ม.๔ 

งบประมาณ 

๒ นายขวัญชัย  สินปรุ ๒๘ ๔ ศบ. 
ศม. 

ศิลปะไทย 
ทัศนศิลป 

ศิลปะ ม.๒, ม.๔,  ม.๖ งบประมาณ 

 

๑๖
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๒.๖  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาวสุวเิปรียว   บาํรุง ๒๕ ๑ป ๕ เดอืน ศษ.บ. พลศึกษา พลศกึษา ม.๕ 
สุขศกึษา ม.๑ 

งบประมาณ 

๒ นางสาวปริยากร   เปากลาง ๒๘ ๖  เดอืน ศษ.บ. พลศึกษา พลศกึษา ม.๒ 
สุขศกึษา ม.๔ 

งบประมาณ 

๓ นายพชัรพล   ปญญาเร็ว ๒๕ ๖  เดอืน กศ.บ. พลศกึษา - สุขศึกษา สุขศกึษาและพลศกึษา ม.๓ 
ม.๑ 

งบประมาณ 

 
 ๔.๒.๗  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาวศภุวรรณ  ชัยเชียงเอม ๖๔ ๔๓ ปริญญาโท
วรรณคดี
ฝร่ังเศษสมัยใหม 

ภาษาฝร่ังเศส ฝร่ังเศส ม.๔, ม.๕ งบประมาณ 

๒ นางสาวอังสุคนธ  พิมพันธ ๒๕ ๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษ ม.๑, ม.๔, ม.๕ งบประมาณ 
๓ 

นางสาวชมธาดา   ปริเมธาชัย ๔๑ ๑ ศศ.บ. 
อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ ม.๓,ม.๕ งบประมาณ 

 
 
 
 
 

๑๗
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

๔.๒.๘  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณการ

สอน (ป) 
วุฒิ วชิาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

๑ นางสาววรนชุ  อุไรโรจน ๔๓ ๒ ป ๕ เดอืน บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ แนะแนว ม.๑ งบประมาณ 
๒ นายสุวิทย  งามผักแวน ๒๔ ๒ วบ. สารสนเทศศกึษา หองสมุด งบประมาณ 

 
๔.๓  ลูกจาง / ลกูจางประจํา 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ ประสบการณ(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน 
๑ นางจามรี  มาลัย ๕๑ ๓๐ ลูกจางประจํา (หวัหนางานสารบรรณ) ปริญญาตรี งบประมาณ 
๒ นายสถติย  ซมีาการ ๕๑ ๓๐ ลูกจางประจํา ปริญญาตรี งบประมาณ 
๓ นายวชิาญ  ทัศนยั ๕๑ ๒๒ ลูกจางประจํา (หัวหนานักการ) ป.๗ งบประมาณ 
๔ นายบญัชา  ทองยอย ๕๓ ๒๖ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ม.๓ งบประมาณ 
๕ นางสุรสัสา  สุขทาพดู ๕๙ ๒๒ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ป.๔ งบประมาณ 
๖ นางวราพร  สุกใส ๕๓ ๒๐ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ม.ศ.๓ งบประมาณ 
๗ นางทองมวน  ศรีสรอย ๕๐ ๑๙ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ป.๔ งบประมาณ 
๘ นางปราณี  นนวิชา ๔๖ ๑๕ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ป.๖ งบประมาณ 
๙ นายธงชัย  งดสูงเนนิ ๔๓ ๑๕ ลูกจางประจํา (นักการพัฒนา) ป.๖ งบประมาณ 

๑๐ นายนยิม  โหรชัยยะ ๕๕ ๒๑ พนักงานขับรถ ศึกษาผูใหญ ม.ศ.๒ งบประมาณ 
๑๑ นายธุวานันท  แพงแกว ๕๑ ๒๐ พนักงานขับรถ ม.ศ.๕ งบประมาณ 
๑๒ นายวิษณุ  วงศเพชรเขียว ๖๑ ๓๑ ลูกจางประจํา (ยามรักษาการณ) ป.๔ นอกงบประมาณ 
๑๓ นายสวสัดิ ์ แกวอราม ๕๓ ๓๑ ลูกจางประจํา (ยามรักษาการณ) ป.๔ งบประมาณ 
๑๔ นายเสง่ียม  นนวชิา ๕๐ ๒๙ ลูกจางประจํา (ยามรักษาการณ) ปริญญาตรี งบประมาณ 
๑๕ นางพันธทิพย  สุขุปชช ๕๗ ๓๐ ลูกจางช่ัวคราว ปวช. งบประมาณ 

๑๘
 



 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ลูกจาง / ลกูจางประจํา (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ ประสบการณ(ป) ตําแหนง วุฒิ จางดวยเงิน 
๑๖ นางวนัด ี ธาํรงราชนติิ ๕๙ ๓๐ ลูกจางช่ัวคราว ปวช. นอกงบประมาณ 
๑๗ นางชนิดา  อรุณรักษสมบัติ ๕๓ ๒๐ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๑๘ นางดวงใจ  ทับทิมขาว ๔๘ ๒๕ ลูกจางช่ัวคราว ป.๖ นอกงบประมาณ 
๑๙ นายศรีสยาม  บญุอินทร ๕๗ ๑๓ ลูกจางช่ัวคราว ม.๖ (นกัธรรมเอก) นอกงบประมาณ 
๒๐ นางสาวอัญมณ ี ทูไพเราะ ๓๐ ๙ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาโท งบประมาณ+นอกงบประมาณ 
๒๑ นางสาวพสิมยั  ศรีนาคา ๒๖ ๖ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๒ นางสุพรรณ ี จันทวานชิ ๖๓ ๔๐ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๓ นางสาวสายใจ  เสวกฉมิ ๒๗ ๔ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๔ วาท่ี รต.ธชัทฤต  สุขเจริญ ๔๑ ๑๐ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี งบประมาณ+นอกงบประมาณ 
๒๕ นายสักกรินทร  บรรจงอักษร ๒๖ ๓ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๖ นายชูเกียรติ  สุกใส ๕๐ ๔ ลูกจางช่ัวคราว ปวท. นอกงบประมาณ 
๒๗ นางสาวนศิานาถ  จิตรพรีะ ๒๘ ๒ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๘ นางสาววนัลี  สิงหทอง ๒๗ ๘ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๒๙ นางสาวประภาพร บตุรแกว ๓๐ ๑ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๓๐ นางสาวศิริรัตน  อ่ิมเจริญ ๒๗ ๓ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๓๑ นางสาวนชิาภัทร  ทองยอย ๒๗ ๑ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๓๒ นายวชิร  โพธิเ์หลือง ๔๓ ๒๒ ลูกจางช่ัวคราว ปวช. นอกงบประมาณ 
๓๓ นางวรวรรณ  โกศลสมบูรณ ๓๒ ๑ ลูกจางช่ัวคราว ปริญญาตรี นอกงบประมาณ 
๓๔ นายไพโรจน   เขม็ทอง ๕๐ ๑ ลูกจางช่ัวคราว ม.๖ นอกงบประมาณ 
๓๕ นางมงคล   สมมณีวงศ ๖๑ ๓ เดอืน ลูกจางช่ัวคราว ป.๔ นอกงบประมาณ 

 

๑๙
 



๒๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
  อาคารเรียน จํานวน  ๗ หลัง อาคารประกอบ จํานวน ๑ หลัง 
  สวม ๑๓๓ หอง สนามบาสเกตบอล  ๑ สนาม 
  หองยิมอเนกประสงค ๑ หอง 

 
 ๖. ขอมูลงบประมาณ  
  งบประมาณ (รับ-จาย) 

 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๑,๕๘๙,๕๑๔ งบดําเนินการ/เงินเดอืน-คาจาง ๑๙,๑๑๕,๙๖๙.๗๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๔๑,๘๙๑,๖๕๓.๖๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓๓,๑๐๑,๓๑๔.๖๐ 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๖๓,๔๘๑,๑๖๗.๖๐ รวมรายจาย ๕๒,๒๑๗,๒๘๔.๓๐ 
 

 สรปุ  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๘๘.๕๔ ของรายรับ 
 สรุป งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๗๙.๐๑ ของรายรับ 
 
 ๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๗.๑ สภาพชุมชนรอ บบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนชุมชนดั้งเดิม มีประชากรประมาณ
๕๗,๘๓๑ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 
   - อนุสาวรียประชาธิปไตย  
   - ทิศเหนือ จรดวัดบวรนิเวศ  
   - ทิศใต จรดถนนราชดําเนินกลาง  
   - ทิศตะวันออก จรดถนนดินสอ  
   - ทิศตะวันตก จรดชุมชนบานตึกดิน  
   อาชีพหลักของประชากรในชุมชน คือรับราชการและลูกจาง และผูปกครองสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีมหาสงกรานต
บริเวณถนนขาวสาร การทําขนมไทย ตีทอง และทําบาตร 
  ๗.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ  รับราชการ 
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป ๔๐๐,๐๐๐  บาท จํานวน
คนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน 
  ๗.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  
   โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูในเกาะรัตนโกสินทร เชนพระบรมมหาราชวัง  วัดบวร
นิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเทพธิดาราม โรงละครแหงชาติ พิพิธภัณฑ  
สถานแหงชาติ พิพิธภัณฑพระปกเกลา ฯลฯ 



๒๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

   สวนขอจํากัดของโรงเรียนคือ ดานสถานที่คอนขางคับแคบ ทิศตะวันตกดานหลัง
โรงเรียนซ่ึงเปนชุมชนบานตึกดิน ประชาชนที่อยูอาศัยยังมีสภาพความเปนอยูแออัด 
 
 ๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
  โรงเรียนสตรีวิทยาไดดํานินการจัดการเรียนการสอนโดยสอนตามหลักสูตร สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนไดจัด เวลาในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังแสดงในตาราง
ตอไปน้ี 

ชวงช้ันท่ี ๓ (ม. ๑– ม. ๓) 
 

ระดบั 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร 

สงัคม
ศึกษาฯ 

สขุศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชพีฯ 

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

ม.๑ ๑๔.๐๘ ๑๖.๙๐ ๑๔.๐๘ ๑๒.๖๗ ๕.๖๓ ๕.๖๓ ๕.๖๓ ๑๔.๐๘ ๑๑.๒๖ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๒.๖๗ ๑๖.๙๐ ๑๔.๐๘ ๑๒.๖๗ ๕.๖๓ ๕.๖๓ ๕.๖๓ ๑๔.๐๘ ๑๑.๒๖ ๑๐๐ 

ม.๓ ๘.๕๗ ๑๗.๑๔ ๑๔.๒๘ ๑๑.๔๒ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๒๐.๐๐ ๑๑.๔๒ ๑๐๐ 
รวม ๓๕.๕๒ ๕๐.๙๔ ๔๒.๔๔ ๓๘.๑๗ ๑๖.๙๗ ๑๖.๙๗ ๑๖.๙๗ ๔๘.๑๖ ๓๓.๙๔ - 

 

• จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนท้ังป เทากับ ๑,๔๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ คือ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
 

 
ชวงช้ันท่ี ๔ (ม. ๔– ม. ๖) 

 

ระดบั 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร 

สงัคม
ศึกษาฯ 

สขุศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชพีฯ 

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเรียน 

ม.๔ ๗.๖๙ ๑๘.๔๖ ๓๓.๘๕ ๙.๒๓ ๓.๐๘ ๓.๐๘ ๓.๐๘ ๑๒.๓๑ ๙.๒๓ ๑๐๐ 
ม.๕ ๖.๓๕ ๑๕.๘๗ ๓๑.๗๕ ๑๑.๑๑ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๑๕.๘๗ ๙.๕๒ ๑๐๐ 

ม.๖ ๖.๖๗ ๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๑๐.๐๐ ๑๐๐ 
รวม ๒๐.๗๑ ๕๑.๐๐ ๙๘.๙๓ ๒๗.๐๑ ๙.๕๘ ๙.๕๘ ๙.๕๘ ๔๔.๘๕ ๒๘.๗๕ - 

 

• จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียน เรียนท้ัง ๓ ป ไมนอยกวา ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ คือ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

 



๒๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

  ๙.๑ หองสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๑๐๘,๕๐๐ เลม 

การสืบคนหนังสือและการยืม-คนื ใชระบบ Open Biblio 

 ๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  

   จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษา ๒๕๕๖ เฉลี่ย ๒,๒๐๐ คนตอวัน  

คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๕ ของนักเรียนทั้งหมด 

  ๙.๒ หองปฏิบัติการ 

   ๙.๒.๑ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๑๓ หอง  

   ๙.๒.๒ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน  ๔ หอง   

   ๙.๒.๓ หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๓ หอง  

   ๙.๒.๔   หองปฏิบัติการศิลปะ จํานวน ๔ หอง 

  ๙.๓ คอมพิวเตอร จํานวน ๔๔๒ เครื่อง  

   ๙.๓.๑ ใชเพื่อการเรียนการสอน  ๑๘๐ เครื่อง 

   ๙.๓.๒ ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๖๐ เครื่อง/หองสมุด ๑๗ เครื่อง จํานวน

นักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษา ๒๕๕๖ เฉลี่ย ๑,๖๖๗ คน ตอวัน คิดเปน รอยละ  

๔ ของนักเรียนทั้งหมด 

   ๙.๓.๓ ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๑๘๕ เครื่อง  

๙.๔  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

 

ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป 

ศูนยอุตุนิยมวิทยา      ๓๐ 

ศูนยหิน      ๓๐ 

หองปฏิบัติการ Bio-Chem Technology      ๔๓ 

หองเรียนสีเขียว      ๖๕ 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ๕๐๑ 

หองพยาบาล ๘,๕๖๕ 

ศูนยการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐,๖๓๙ 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒๔,๕๔๑ 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๒๙,๔๘๐ 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ      ๔๒๐ 

สวนศิลป (สรางสุขในสวนศิลป)         ๖ 

หองภาษาอังกฤษ      ๘๔๐ 



๒๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (ตอ)   

ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป 
หองเยอรมัน   ๘๔๐ 
หองSelf-AccessLeaning Center (SALC)              ๒,๐๕๒ 
หองสมุดกลุมบริหารงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   ๕๕ 
ศูนยนิทรรศนรัตนสังวาล                 ๓๐๓ 
หองศูนยอาเซียน               ๑,๑๑๖ 
หองสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต             ๔๔,๕๙๘ 
หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก           ๕๘๕,๘๕๔ 
หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                ๒,๑๔๔ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร                ๑,๒๖๐ 
หองแนะแนว                  ๙๐๐ 

 

๙.๕ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน 

ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใช จํานวนครั้ง /ป 
อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง ๑ 
อุทยานประวัติศาสตรลพบุร ี ๑ 
อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา ๑ 
ศูนยนิทรรศรัตนโกสินทร ๑ 
วัดราชนัดดา ๑ 
วัดเทพธิดาราม ๑ 
วัดมหรรณพาราม ๑ 
วัดชนะสงคราม ๑ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ๑ 
 

 

 

 

 



๒๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๙.๖  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแก  

ครู  นักเรียน  ในปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ท่ี ช่ือวิทยากร หัวขอ 
สถิติการให

ความรู 
๑ นายชูเกียรติ    ตันติวงศ ฟสิกส ๑๘ 
๒ นายวิศวะ       ติยมณี ชีววิทยา ๑๔ 
๓ นายโรจนฤทธิ์      โรจธเนศ เคม ี ๑๖ 
๔ นายสุกิจ   บุญญะรังสี ดาราศาสตร ๑๕ 
๕ นายภัททวัฒน  มณีวัฒนภิญโญ เคมี ๒๙ 
๖ นายวิทวัส   แกวสองแสง เคม ี ๒๔ 
๗ ดร.สมยศ  เดนจิตเจริญ โครงงานวิจัย (ฟสิกส) ๑๒ 
๘ ผศ.ดร.สุรพงษ พินิจกลาง โครงงานวิจัย (เคม)ี ๑๒ 
๙ ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข โครงงานวิจัย (ฟสิกส) ๑๒ 

๑๐ พระมหาเรวัต ิ วัดทองนพคุณ                                                 เทศนมหาชาติ กัณฑทศพร ๑ 
๑๑ พระราชธรรมวาที  

 วัดประยุรวงสาวาส                                          
เทศนมหาชาติ กัณฑหิมพานต ๑ 

๑๒ พระราชวิสุทธิดิลก    วัดสามพระยา                                      เทศนมหาชาติ กัณฑนครกัณฑ ๑ 
๑๓ พระมหาไชยา   วัดสามพระยา                                               เทศนมหาชาติ กัณฑวนปเวศน ๑ 
๑๔ ดร.พระครูวินัยธรมานพ   

วัดพระเชตุพนฯ                                
เทศนมหาชาติ กัณฑชูชก ๑ 

๑๕ พระครูโฆษิตธรรมากร   
วัดสุวรรณาราม                                 

เทศนมหาชาติ กัณฑจุลพน ๑ 

๑๖ พระราชวิสุทธิดิลก  วัดสามพระยา                                       เทศนมหาชาติ กัณฑมหาพน ๑ 
๑๗ พระมหาสม  วัดหลักสี่                                                  เทศนมหาชาติ กัณฑกุมาร ๑ 
๑๘ พระครูวิภัชอรรถวาที  วัดเสมียนนาร ี                                 เทศนมหาชาติ กัณฑมัทร ี ๑ 
๑๙ พระมหาสิน  วัดหลักสี ่                                                เทศนมหาชาติ กัณฑสักกบรรพ ๑ 
๒๐ พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง                               เทศนมหาชาติ กัณฑมหาราช ๑ 
๒๑ พระมหาโสภณ    วัดบางรักใหญ                                         เทศนมหาชาติ กัณฑฉกษัตริย ๑ 
๒๒ นางวินางวิภาดา  ชูพงศ แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๓ น.ส.สิรินันท  สุรักษกิตติกุล แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๔ น.ส.ณัฐณิชา  ปลาบูทอง แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๕ น.ส.ปุณยานุช  ธรรมกิจไพโรจน แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๖ นายศมะ  กาญจนประยูร แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๗ น.ส. ศิรกัลย  อักบัดอาล ี แนะแนวอาชพี ๑ 



๒๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ท่ี ช่ือวิทยากร หัวขอ 
สถิติการให

ความรู 
๒๘ นายปยะ  สุขลอม แนะแนวอาชพี ๑ 
๒๙ นางปรารถนา  ตันติประสิทธิกุล แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๐ นางนงเยาว  หัตกรรม แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๑ นางเสาวนีย  ประโลมรัมย แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๒ นายนวนนท  ศรีจามร แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๓ น.ส.ภัทรวดี  แซตั้ง แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๔ น.ส.วีรยา  บุญรักษ แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๕ นางรสสุคนธ  พระเนตร แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๖ นายกายสิทธิ์  สุรงคปรีชา แนะแนวอาชพี ๑ 
๓๗ รศ.รัศมี  ชูทรงเดช อบรมประวัติศาสตร “พัฒนาการยุค

กอนประวัติศาสตรในประเทศไทย” 
๑ 

๓๘ ดร.ประภัสร   ชูวิเชียร อบรมประวัติศาสตร “ศรีวิชัย ทวา
ราวดี ลานนา สุโขทัย” 

๒ 

๓๙ อาจารยสุจิตต  วงษเทศ อบรมประวัติศาสตร “เขมร กรุง
ศรีอยุธยาธนบุรี รัตนโกสินทร” 

๕ 

๔๐ น.ส จุฑารัตน เจือจิ้นและคณะ วิทยากรจากกรมศิลปากร ๑ 
๔๑ ดร.สถาพร  พฤฑฒิกุล อบรมการสอนสังคมในศตวรรษที่ 

๒๑ 
๑ 

 



๒๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๑๐.  ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 

     ๑๐.๑.๑ ประเภทสถานศึกษา 

 

๑๐.๑.๒ ประเภทผูบริหาร 

 

๑๐.๑.๓  ประเภทคร ู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวมณฑิรา   ลี้สุทธิพรชัย หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางสาวปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางสาวชวนชม   ใบมวง หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางณัฐสรวง   ภูสกุล หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นายมนตชัย   สิทธิจันทร หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 

 

  

ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. รางวัลเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยม   ประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  ดานบริหารจัดการระดับประเทศ (OBEC AWAEDS)  

สพฐ. 

๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รางวัลดีเดนระดับชาติดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สพฐ. 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายพินิจ   เพ็ชรดารา หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นายจํารัส   กลิ่นหอม หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 



๒๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตสาสตร 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาววาสนา   ภูมี หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางเพ็ญนภา   พรมสุริยวงศ หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางกนิษฐา   สุภักด ี หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางวรรณศิร ิ   จิตรพีระ หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางสาววนิดา   ชมมาล ี หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางสุนันท   ฟกเขียว หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา – พละศึกษา 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายสุชิน   พูลเกษม หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นายวิทยา   ดีมาก หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นายกันตภณ   บุญเกลี้ยง หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายวรวิทย   เกียรติวีระศักดิ ์ หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 



๒๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ฝายสงเสริมการสอน 

 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ี
ไดรับ 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายประยูร   แถมจอหอ หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
นางกนิษฐา   สุภักด ี หน่ึงแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๖ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
 
๑๐.๑.๔  ประเภทนักเรียน 

              
                   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
น.ส.ณัฐริณีย   บุญประคอง 
น.ส.ภัคจิรา    จรีเวฬโุรจน 
น.ส.เกศแกว   สุวรรณอําไพ 

รางวลั เหรียญทองการจัดสวนถาดแบบช้ืน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

น.ส.จิราภรณ  จันทรแยม 
น.ส.ชุตภิา      ศรีวานิชย 
น.ส.อาภัสรา   สงางาม 

รางวลัเหรียญเงิน การแขงขนัทําอาหารคาว
จานเดยีว (ประเภทขาว) อาหารหวาน 
(ขนมไทย)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

ด.ญ.วิมลณัฐ   นนทศริิ 
ด.ญ.ณัฐกฤต   ศิริพร 

รางวลัเหรียญทองการสรางการตนู     แอนิ
เมช่ัน( ๒ D Animation) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

น.ส.วาสิตา     ชูโชตริส 
น.ส.ผจงรักษ   ดานประเสริฐ 

รางวลัเหรียญทองแดงแขงขนัการออกแบบ
ส่ิงของเคร่ืองใชดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

ด.ญ.กษมา   โกศลานนท 
ด.ญ.นภัสสร   นาํศริโิยธนิ 

รางวลั เหรียญทอง การแขงขัน Webpage 
ประเภท CMS ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

ด.ญ. วายูน   ธงชัย 
ด.ญ. สิริพิมพกมล   รัตนโกสุม 

รางวลัเหรียญเงิน การแขงขัน Webpage 
ประเภท Web Editorระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 
๖๓ 

สพม.๑ 

น.ส.ภาวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ 
น.ส.อภิญญา   อัศวแสงรัตน 

รางวลัเหรียญทองการแขงขันWebpage 
ประเภท Text Editorระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ัง
ท่ี ๖๓ 

สพม ๑ 

 



๒๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ) 
 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ
รางวัล 

น.ส.ชีวนันท   อยูยืน 
น.ส.ปยพัชร   จามีกรกุล 

รางวลัชนะเลิศเหรียญทองและเปนตวัแทน
เขารวมแขงขันระดับภาคท่ี  จ.เพชรบรุ ีการ
แขงขันการเขีย น โปรแกรมดวย
ภาษาคอมพวิเตอร  ระดับช้ั น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม ๑ 

น.ส.เกศแกว   สุวรรณอําไพ 
น.ส.เบญจมาศ   บญุจันทร 

รางวลัเหรียญทองแดง การแขงขนัการตดัตอ
ภาพยนตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี ๖๓ 

สพม ๑ 

ด.ญ.จารว ี   ทองเจริญ 
ด.ญ.ธฤตมน   อารยะทรงศกัดิ์ 
ด.ญ.ภคพร   อันประเสริฐพร 

รางวลัเหรียญทองแดง การแขงขนัหุนยนต
อัตโนมัติระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี ๖๓ 

สพม ๑ 

น.ส.ณัฏฐธิดา  จันทรวรีะธรรม  
น.ส.ชีวนันท    อยูยืน 
น.ส.ศรสวรรค   ศรีรัตนาพร 

รางวลัเหรียญทองแดง การแขงขนัหุนยนต
อัตโนมัติระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี ๖๓ 

สพม ๑ 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
น.ส.ชัญญา   อุทาราวฒิุพงศ รางวลัเหรียญทอง สพฐ. 

ด.ญ.วรารี   ทรัพยรมเย็น  
ด.ญ.กชกร   ละครพล 

รางวลัเหรียญทอง  การแขงขันคณิตศาสตร 
สพฐ. รอบท่ี ๒ ผานเขาสูรอบคาย
ระดบัประเทศ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

ด.ญ.1

ด.ญ.1

นรีนาถ   เอ่ียมสําอาง 

ด.ญ.1

ปนชนม   จงพัฒนสมบัติ  
รางวลัเหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตร  
สพฐ รอบท่ี ๒ 

พรรณภัสสร   คําปาเช้ือ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑ 

ด.ญ.กชกร   ละครพล 
ด.ญ.เพชรประกาย   ศิริเผาสุวรรณกุล 

รางวลัเหรียญเงิน Thailand Mathematics  
Contest 

TMC   Thailand  
Mathematics  Contest 

ด.ญ.วรารี   ทรัพยรมเย็น รางวลัเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมคร้ังท่ี  
๖๓  ระดบัภาค  จ.เพชรบรุี 

สพฐ. 

รางวลัเหรียญทองแดงการแขงขนัการคดิ
และการแกปญหาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน   

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 
 

 



๓๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ตอ) 
 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ณชิาพร   เฉลิมสุข รางวลัเหรียญทองแดง มหาวทิยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 

ด.ญ.เปรมรวี   ธีรวิชยางกูร รางวลัเหรียญทองแดง มหาวทิยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 

ด.ญ.ศุภัชญา   ตันติวันรัตน รางวลัเหรียญทองแดง มหาวทิยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 

ด.ญ.ณธรณ   ปยะวรรณรัตน รางวลัเหรียญทองแดง  งานศลิปหตัถกรรม
คร้ังท่ี  ๖๓  ระดับเขต 

สพฐ. 

ด.ญ.กุลรัตน   ตันติปริมงคล รางวลัเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
คร้ังท่ี  ๖๓  ระดับเขต 

สพฐ. 

ด.ญ.พรนภัส   กลุอ้ึง รางวลัเหรียญทองแดง  Thailand  
Mathematics  Contest 

TMC   Thailand  
Mathematics  Contest 

น.ส. พรนภัส   กลุอ้ึง รางวลัเหรียญทองแดง Thailand  
Mathematics  Contest 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต ๑ 

ด.ญ.1

ด.ญ.1

จิดาภา  เจิมจรุง 

ด.ญ.1

เพชรประกาย  ศิริเผาสุวรรณกุล 

ด.ญ.1

ชนุตม   วงศวารี 

ด.ญ.1

ณธรณ   ปยะวรรณรัตน 
ปญญปรัชญ   วิทยประเสริฐกุล 1 

ด.ญ.1อริสา   เวทยวหิารธรรม 1 
ด.ญ.1กันยณัฐ  พัฒนาอุดมสินคา1 
ด.ญ.1ศรัณยรัตน  จันทรเหลือง 1 
ด.ญ.1ชิดชนก   รุงมณี1 
ด.ญ.1

ด.ญ.1

พชิญา   ธนรรฆาก 

ด.ญ.1

ศตพร    พิบูลศุภนนท 
สุพชิชา   ศรีวิเชียร 1 

ด.ญ.1

ด.ญ.1

อรวรรณ   รัตนประสาทพร 

ด.ญ.1

ชนญัชิดา   บัณฑูรประยุกต 
ศุภัชญา    ตันติวันรัตน1 

ด.ญ.1สิริยากร    สมบูรณธเนศ 1 
ด.ญ.1

1

เบญญาภา  วงศวิวัฒนาการ 

รางวลัเหรียญทองแดง1 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

รางวลัเหรียญทอง
การแขงขันคณิตศาสตร สพฐ. รอบท่ี ๒ 

เขต ๑ 

 

 

 



๓๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ตอ) 
 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ. วรินทร   สัมมาคารวะ 
ด.ญ. วรารี    ทรัพยรมเย็น 
ด.ญ. หทัยภัทร  ลาภพรศิริกุล 
ด.ญ. ศศิน   ล้ิมทองกุล 
ด.ญ. นันทนัช   มะโดด 
ด.ญ. ญาณศิา   เพญ็โรจน 
น.ส. ปานชนก   ทองมโนกรู 
น.ส. อดศิา   เอาพานชิ 

รางวลัชมเชย Thailand  Mathematics  
Contest 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.สุขฤทัย   นยันภาเลิศ 
ด.ญ.จุฑาทิพย   พชิาดลุ 

รางวัลชนะเลิศแขงขันตอบปญหาภาษาจีน 
 ม.ตน 

สพฐ.. 

ด.ญ.อรณิชา   เจือแกว  รางวัลชนะเลิศ การแขงขนัรองเพลงจีน ม.ตน สพฐ. 

น.ส. ปณุณมา   แสงดารา รางวลัเหรียญทองการแขงขนั Multiskills 
Compettition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพม.๑ 

รองชนะเลิศอันดบั ๒ แขงขันทักษะ  English  
speech  contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
รวมกบักระทรวงมหาดไทย 

ด.ญ. พิมพญา  พรหมขุนทอง รางวลัเหรียญทองการแขงขนั Multiskills 
Compettition  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สพม.๑ 

น.ส.ณฐันชิา   นจิผล 
น.ส.เกวลิน  อนันตรัตนกิจ 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันบูรณาการ   
ระดับ ม.๔ 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

น.ส. ตตยิา   บวรสาโชติ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันพูดสุนทรพจน โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

น.ส.ศิริกาญจน  จุละจินดา 
น.ส.มณีรัตน   ยมกกุล 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ การแขงขัน
บูรณาการ ระดับ ม.๖ 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

น.ส.เพชรภัสสร  อันขวญัเมอืง รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ การแขงขันพูด
สุนทรพจน 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 
 

น.ส.ตตยิา   บวรสาโชติ 
น.ส.ภัทรกันย  ฐิติรัตนสานนท 
น.ส.จิราภา   ธญัญาโภชน 

รางวลัรองชนะเลิศ  การแขงขันพูดสนทนา 
 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 



๓๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ) 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.เมทินี   ศรีสิงห 
 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ แขงขันวาดภาพ 
หัวขอวันชาติวันฝร่ังเศส 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

น.ส. นรกมล   ศิลปศิริกุล 
น.ส. ณชิาภัทน  ปานรสทิพย 

รางวลัเหรียญทองแดง การแขงขนัตอบปญหา 
Asean Quiz ม.๔- ม.๖ 

โรงเรียนสตรีอปัสรสวรรค 
 

น.ส.เมวารัฐ   บุญรับ 
น.ส.พชัรมน   โคจนา 

รางวัลชมเชยแขงขันบูรณาการ 
 ระดบั ม.๖ 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

น.ส.ณัฐณิชา   ดุษฎีปรีชา รางวัลชมเชยแขงขันทักษะภาษาจีน  ประเภท
รองเพลงเดีย่ว   

สพฐ. 

ด.ญ.สุขฤทัย   นยันภาเลิศ รางวลัชมเชยแขงขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกฎุ  
(นานาชาติ)  คร้ังท่ี ๑๐ 

มูลนิธิรมฉัตร 

น.ส. ลลิตา   ฉตัรรมเย็น รางวลัชมเชยการแขงขนัวาดภาพ หวัขอท่ี
กําหนดให 

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 

น.ส. ภัทรกันย   ฐิติสานนท รางวัลชมเชยการแขงขันวาดภาพตามคําบอก โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ปรีชญา   คงนิวัฒนศิริ 

 
รางวลัเหรียญทอง   การแขงขัน กลาวสุนทร
พจน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

ด.ญ.ปรีชญา  คงนิวัฒนศิริ 
ด.ญ.จริยะวรรธน  จบดี 
ด.ญ.ปรียลักษณ  วิจิตรปญญารักษ 

น.ส.ศรสวรรค  ศรีรัตนพร 
น.ส.พิริยาภรณ  อาจหาญพชิติ 
น.ส.แพงแพร  จันทรศรี 

รางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
แขงขันพาทีสรางสรรคสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

สพม.๑ 

ด.ญ.วิจิตรา  วงศอิศริยาภรณ รางวลัเหรียญทอง   การแขงขัน การเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังท่ี ๖๓  

สพม.๑ 

 

 

 



๓๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ) 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.สุปวีณ   ธีระวิวัฒนชัย 
 

รางวลัเหรียญทอง  การแขงขัน กลาว
สุนทรพจน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 
๖๓ 

สพฐ. 

ด.ญ.พชิชาภา   หวังประเสริฐกุล  
ด.ญ.วรัทยา    เอ้ือชัยนุวัฒน 

รางวลัเหรียญทอง   การแขงขัน แตงบท
รอยกรองกาพยยาน ี๑๑ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓  

สพฐ. 

ด.ญ.ปรีชญา   คงนิวัฒนศิริ 
 

รางวลัเหรียญทอง   การแขงขัน กลาว
สุนทรพจน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

น.ส.ศุภาพิชญ  ทวีกิจ รางวลัรองชนะเลิศ อันดบั ๑  การ
แขงขันสวดโอเอวิหารรายประจําป 
๒๕๕๕ 

กรมการศาสนา 

ด.ญ.นนัทัชพร  แหวเพ็ชร รางวลัเหรียญเงิน  การแขงขันการอาน
เอาเร่ือง (อานในใจ) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

นางสาวอทิชา  เฉลิมสุขสันต  รางวลัเหรียญเงินการแขงขันการอานเอา
เร่ือง (อานในใจ) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

น.ส.ณัฏฐา  ศักดิ์เจริญย่ิง 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การแขงขันเขยีน
เรียงความและคัดลายมือ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพม.๑ 

ด.ญ.กานตมณี  องคอศิวชัย 
 

รางวลัเหรียญเงิน   การแขงขัน ทอง
อาขยาน ทํานองเสนาะ ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

 

 

 



๓๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.อาภาพชิญ  ภูวคีรีวิวัฒน
ด.ญ.ธรรญวรรณ  ธรรมเนยีม 
ด.ญ.สุขฤทัย  นยันภาเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองคัดเลือกเปนตัวภาค
กลางประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ม.ตน 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

ด.ญ.พิชญาณ  สถิรพันธ 
ด.ญ.ปนวรรณ  นิลสุวรรณ 
 

รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบั 
ท่ี ๑ ระดับเขต การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร ประเภททดลอง ระดบั
มัธยมศึกษาตอนตนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

น.ส.ปณฑิตา  ชิตเพชร 
น.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ
  
 

รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบัท่ี 1ระดับ
เขต การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร 
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

ด.ญ.อดิศา  กิจประสิทธิศรี 
ด.ญ.นันทนภัส  สุวัตถิกุล 
 

รางวลัเหรียญทอง ระดับเขต การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทส่ิงประดิษฐ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

ด.ญ.ปริณดา  เลิศสุรภักิตติ 
ด.ญ.พชิยา  เวียงกมล 
ด.ญ.วริศรา  ภิรมยทอง 
 

รางวลัเหรียญทอง ระดับเขตการแขงขันการ
แสดงทางวทิยาศาสตร (Science Show) 
ระดับมัธยมศึกตอนตน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๓ 

สพฐ. 

น.ส.ธนสุข  จิระจันทร 
น.ส.ธนัยพร เดชเร 
น.ส.นดิา   คาํพรรณ 
น.ส.พัณณิตา  โชติค้ําวงศ 
น.ส.ปณฑิตา  ชิตเพชร 
น.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ 

รางวลัเหรียญทอง  การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตรโครงการหองเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร กลุมภาคกลางตอนบน 

โรงเรียนเทพศรินิทร รวมกบั
โรงเรียนศรีบณุยานนท 

ด.ญ.วิจิตรา วงศอิสริยาภรณ 
ด.ญ.บุษยพัชร แสนลํ้า 
ด.ญ.อัญชิษฐา  เช่ียวชูกุล 
ทีมงาน 
น.ส.ฌานศิา  เพงผล 
น.ส.ธันยพร วงศอิสริยาภรณ 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ คัดเลือกเปนตัวภาค
กลางประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร ม.ตน 

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา รังสิต 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี๑ ประกวดการแสดง
วทิยาศาตร ม.ตน 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

รางวลัชมเชยการประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร  ระดับประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวลัชมเชย การประกวดการแสดง
วิทยาศาสตร  ระดับประเทศ  
คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๖ 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย รวมกับศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

 



๓๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ธนพร    กุลเกียรติชัย 
ด.ญ.บุณยาพร  สุวัฒนพันธกุล 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ การแขงขนัตอบ
ปญหาทางวทิยาศาสตร ม.ตน 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

ด.ญ.ภริษฐา  รัตนประเสริฐ 
ด.ญ.ณัฏฐนิช มาโนชญังกูร 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ การแขงขัน
กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ม.ตน 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

น.ส.ปทมพร  กิตติบัญชากุล 
น.ส.ศรสวรรค  ศรีรัตนาพร 
น.ส.ณัฎฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบัท่ี ๑ เปนตัวแทนภาค
กลางเขารวมแขงขันระดับประเทศนวัตกรรม
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 

กระทรวงพลังงาน 

น.ส.เบญจพร  หวังวิบูลยชัย 
น.ส.อรกานต   สินเสรีกลุ 

รางวลัเหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตรโครงการหองเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร กลุมภาคกลางตอนบน 

โรงเรียนเทพศรินิทร รวมกับ
โรงเรียนศรีบณุยานนท 

น.ส.ปณฑิตา  ชิตเพชร 
น.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ 

รางวลัเหรียญเงินประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร ม.ปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

ด.ญ. สุขฤทัย  นยันภาเลิศ 
ด.ญ. ธรรญวรรณ  ธรรมเนยีม 
ด.ญ. อาภาพิชญ  ภูวคีรีวิวัฒน 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศการประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร สาขากายภาพ 

สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย 

น.ส.ปจฉิมา ชัยชนะดารา 
น.ส.วภิาว ี   วาณชิยชาติ 
น.ส.ญาณิศา เพ็ญโรจน 
น.ส.ปวีณา   นัทธีศรี 
น.ส.ณัฐวิภา  หนูคํา 
น.ส.อริสรา  ชาญพชิยั 

รางวัลซื้อยกแพ็คเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โล 
พรอมเกียรติบัตรรายการสมรภูมิไอเดีย 
 

ชอง ๓ 

ด.ญ.ศตพร  พิบูลศุภนนท 
ด.ญ. กชกร  ละครพล 
ด.ญ.บุณยาพร  สุวัฒนพันธกุล 

รางวลัชมเชย วทิยาศาสตรเพชรยอดมงกฎุ 
 

มูลนิธิรมฉัตร 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ศุภวงศ   อองลออ วายน้ํา 
๑.รางวลัชนะเลิศ ทาเดี่ยวผสม ๔๐๐ 
๒.รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ ทาเดีย่วผสม 
๒๐๐ เมตร  
๓.รางวลัชนะเลิศอันดับ ๒ ทากรรเชียง๑๐๐ 
เมตร 
๔.รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ ทากบ ๒๐๐ 
เมตร 

รายการ Sea  Age  Group  
Swimming ๑ 

 



๓๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ตอ) 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ฟาใส   แยมสรวล วายน้ํา 
๑.รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ ทาฟรีสไตล 
๔๐๐ เมตร 
๒.รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ ทาฟรีสไตล 
๘๐๐ เมตร 

รายการ Sea  Age  Group  
Swimming ๑ 

ด.ญ.สุรภา   อุปถมัภ รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ ประเภททีมหญิง 
การแขงขันเทควันโด  กีฬาเยาวชนแหงชาติ 
คร้ังท่ี ๒๖ จ.ภูเก็ต 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ ภูเก็ต
เกมส 

การแขงขันเทควันโด Championship ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต
พระบรมราชินนีาถ 
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทตอสู น้ําหนัก ๕๖ 
กิโลกรัม ขึ้นไป 
๒. รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซทีมหญิง 

รายการ เทควนัโด 
Championship ชิงถวย
พระราชทานสมเดจ็พระนาง
เจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ 
 

รางวัลชนะเลิศ ประเภท พุมเซทีมหญิงแขงขัน
เทควันโด กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี ๔๑ เชียงใหม
เกมส 

กีฬาแหงชาติ เชียงใหมเกมส 

แขงขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแหงชาติ  
คร้ังท่ี ๒๙ มหาสารคามเกมส 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ 
มหาสารคามเกมส 

การแขงขันเทควันโด ชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย 
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซทีมหญิง 
๒. รางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม 

การกฬีาแหงประเทศไทย 

การแขงขันเทควันโด ธรรมศาสตรเทควันโด 
Championship of Thailand คร้ังท่ี 2 
๑.รางวลัชนะเลิศ ประเภทพุมเซเดี่ยวหญิง  
รุนประชาชนท่ัวไป 
๒. รางวลัชนะเลิศ ประเภทพุมเซทีม  
รุนประชาชนท่ัวไป 
๓ . รางวลั ชนะเลิศ ประเภทพุมเซคูผสม
ชนะเลิศ ประเภทพุมเซทีม รุนอายุ ๑๕-๑๗ ป 

รายการ Championship 
of Thailand 

 

 

 

 



๓๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ตอ) 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.ชนากานต   อินอร การแขงขันเทควันโด ธรรมศาสตรเทควันโด 
Championship of Thailand คร้ังท่ี ๒ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

รางวัลชนะเลิศ แขงขันขี่มา Thailand 
Championship 

Thailand  Championship 

รางวัลชนะเลิศ แขงขันขี่มา  ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ฯ 

ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็
พระนางเจาสิริกิตติ์ฯ 

รางวัลชนะเลิศ แขงขันขี่มา Thailand Pony 
Championship 

ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็
พระนางเจาสิริกิตติ์ฯ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๓ ประเภทบุคคล
แขงขันขี่มา Seoul Korea KRA Cup 

Seoul Korea KRA Cup 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ ประเภทยุทธลีลา
ตอสูประกอบอุปกรณแขงขันกีฬาวูซูแหงชาติ  
คร้ังท่ี ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส   

กีฬาแหงชาติสุพรรณบุรีเกมส 

น.ส.จารุณีย   อุมาแสงมองกุล 

 
รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ ยุทธลีลาตอสู 
ประกอบอุปกรณแขงขันกีฬาวูซู กีฬาเยาวชน
แหงชาติ คร้ังท่ี ๒๙ สารคามเกมส    

กฬีาเยาวชนแหงชาติ 
มหาสารคามเกมส 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ ประเภทยุทธลีลา
ตอสูประกอบอุปกรณแขงขันกีฬาวูซูกีฬาแหงชาติ 
คร้ังท่ี๔๒  สุพรรณบุรีเกมส   

กีฬาแหงชาติสุพรรณบุรีเกมส 

ด.ญ.วรภา   ไชยเสนา รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒  ประเภทยุทธลีลา
พองแขงขันกีฬาวูซูกีฬาแหงชาติ   
คร้ังท่ี  ๔๒  สุพรรณบุรีเกมส   

กีฬาแหงชาติสุพรรณบุรีเกมส 

ด.ญ.ปยาภา   เดชฟุง การแขงขนัโรลเลอรเบรด 
๑. รางวลัชนะเลิศ  ประเภท  Spread    Slalom  
Senior  Women 
๒. รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑  ประเภท  
Classic  Slalom  Senior  Women 
๓. รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑  ประเภท  Battle  
Slalom  Women 
4. รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๑ ประเภท  
Freestyle  Slide  Women 
แขงขนัโรลเลอรเบรดรายการ  Asian  inline  
skating  championship  ๒๐๑๓ณ  ประเทศ
สิงคโปร 

รายการ Asian inline  
skating championship   

 

 



๓๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

กลุมงานหองสมุด 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.ณัฐรัตน   กลํ่าศิริ ทูตนักอานดีเดน  ระดับประเทศโครงการอานวัน
ละนิดจิตแจมใส   
ป  2556 

บริษัทแจมใส 

น.ส.ณัฐณิชา   จ่ันนุย ยอดนักอานดีเดนอันดับท่ี  4  ระดบัประเทศ
โครงการอานวันละนิดจิตแจมใส  ป  2556 

บริษัทแจมใส 

 
 
๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ   

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

ผลสําเร็จตามตัวบงช้ี 
(จํานวน/รอยละ) 

๑ โครงการสตรีวิทยา 
รวมพลังรักษ 
พิทักษโลก 

๑. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนสตรีวิทยามีจิตสํานึก
ในการประหยัด และชวยกันอนุรักษ
พลังงาน 
๒. เพื่อระดมความคิดจากนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนสตรีวิทยาในการ
แกปญหาการจัดการขยะและของเสีย การ
ใชนํ้า การใชพลังงานไฟฟา การจัดการ
สิ่งแวดลอม และการใชพลังงานเชื้อเพลิง 
๓. เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชพลังงานอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพรแนวคิดและขอมูลเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงานไปสูชุมชนและผูสนใจ 

๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในกิจกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ที่
เขารวมกิจกรรม ซ่ึงนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการดําเนินชีวิต 
๓.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ฝาก
เงินกับธนาคารโรงเรียน 
๔. .รักษารางวัลสถานศึกษา
ดีเดนดานพลังงาน ๕ ดาว
จากการไฟฟานครหลวง ๒ ป 
ซอน 



๓๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

ผลสําเร็จตามตัวบงช้ี 
(จํานวน/รอยละ) 

๒ โครงการ 
รักการอาน 

๑. ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
๒. สงเสริมทักษะการอาน และการคิด
วิเคราะห 

๑.นักเรียนทุกคนอานและจด
บันทึกการอานอยางนอยคน
ละ ๑ เลม 
๒.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม ๑๐ นาทีทวี
ปญญา 
๓ .นักเรียนรอยละ ๑๐๐  
บันทึกการคิดวิเคราะหจาก
การอาน 
๔.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๑ เขียนบันทึกการ
เดินทาง 
๕.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๒ เขียนแนะนําหนังสือ 
๖.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๓ เขียนนิทานประกอบ
การตูนทําเปนหนังสือเลม
เล็ก 
๗.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๔  พูดสุนทรพจน 
๘.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๕ เขียนเรื่องสั้นทํา
หนังสือเลมเล็ก 
๙.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ ๖ เขียนเรื่องสั้นทํา
หนังสือเลมเล็ก 



๔๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

ท่ี 
ช่ืองาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

ผลสําเร็จตามตัวบงช้ี 
(จํานวน/รอยละ) 

๓ โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความ 
เปนมาตรฐานสากล 

๑. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยสถาบัน
ไปใชในประกอบการตัดสินใจ ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรี
วิทยา 
๒. เพื่อสงเสริมครู ในการทําวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน สรางองค
ความรูในการพัฒนางานของตน 
๓. เพื่อสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัย
เปนงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.โรงเรียนมีงานวิจัยสถาบัน
อยางนอย ๑ เรื่อง/ป 
๒.ครูรอยละ  ๓๐ มีงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน 
๓.กลุมสาระการเรียนรูฯ มี
งานวิจัยพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางนอย ๓ ใน ๘  
กลุมสาระฯ 

๔ โครงการยกระดับผล
สําฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. เตรียมความพรอมของนักเรียนตอการ
ทดสอบมาตรฐานระดับชาต ิ
๒. เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนตอ
การแขงขันในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ
๓. เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนตอ
การสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

๑.รอยละ ๙๐.๗๐ ของ

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนผานกาประเมิน

ระดับชาติระดับดีข้ึนไป 

๒.จํานวนนักเรียน  ๔๐ คนมี

ความสามารถ ความถนัด

เฉพาะทาง เปนที่ประจักษ 

สามารถแขงขันในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

๓.รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียน

สามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ 

๔.อัตราการเพิ่มของรางวัลที่

ไดรับจากการแขงขันทาง

วิชาการ ระดับนานาชาต ิ

รอยละ ๒๐ 

๕.รอยละ ๔๐ ของนักเรียนที่
มีผลการเรียนสามารถถาย
โอนกับสถานศึกษาระดับตาง 
ๆ ในนานาชาติ 



๔๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผานมา 
๑๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ตนสังกัด 

 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 

ดานท่ี ๑ ๓๐.๐๐   มาตรฐานดานคุณภาพ   
ผูเรียน 

๒๙.๙๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะ              
ที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐. ๔.๙๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี 
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ดานท่ี ๒ ๕๐.๐๐   มาตรฐานดานการจัด
การศึกษา 

๔๙.๔๔ ๕๐.๐๐ ๔๙.๖๕ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๙๔ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ 

 

 
 
 



๔๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
อยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเส
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ดานท่ี ๓ ๕.๐๐   มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการ
สราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

ดานท่ี ๔
 

 มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
 
 
 



๔๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษา
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตาม
เอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
(รักความเปนไทย  กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ดานท่ี ๕ ๕.๐๐   มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทา
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเส ิ
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๖๕ 

 
 

๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย สพม.๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐ ๑๐ 

๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 
๔. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๗. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๑๐ 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ๑๐ ๑๐ 
รวมท้ังสิ้น  (ขอ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐ 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ 
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
 
 



๔๔ 
 

 รายงานประจําป  โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา 
 ๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
  โรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.  
เมื่อวันที่ ๒๐ ถึง ๒๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  
ดังตารางตอไปน้ี 
  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๖.๕๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ 
               ตนสังกดั   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน / วิสัยทัศน พันธกิจ 
               และวตัถปุระสงคของการจัดตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 
                 เอกลักษณของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ ผลการดาํเนนิงานโครงการพเิศษเพือ่สงเสริมบทบาทของ 
                 สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐานและพฒันาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกบั 
                 แนวทางการปฏิรปูการศกึษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐกานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป                           ใช       ไมใช 

• มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงช้ีจาก ๑๒ ตัวบงช้ี         ใช       ไมใช 

• ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช       ไมใช 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา           ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก  
  ๑๓.๑ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 
   ๑๓.๑.๑   จุดเดน 
    นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีภาวะผูนํา มีทักษะการคิด และ
ทักษะการวิจัย ใฝเรียนรู มีความสามารถทางดานวิชาการ ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติทั้งภายใน
และตางประเทศ 
   ๑๓.๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
    สถานศึกษาควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ใหสูงข้ึน 
   ๑๓.๑.๓ ขอเสนอแนะ  
    ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
  ๑๓.๒ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสาม 
   ๑๓.๒.๑ จุดเดน  
    ๑) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีนํ้าหนักสวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัย และมีสุนทรียภาพ ผูเรียนเปนลูกที่ดีของ
พอแม ผูปกครอง เปนผูเรียนที่ดีของโรงเรียน มีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ผูเรียนมีความใฝรู รูจัก
คนควาหาความรูจากการอาน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่น
อยางตอเน่ือง มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดเชื่อมโยงแบบบูรณาการ มีทักษะการทํางาน
เปนทีม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาตางประเทศ   
มีผลงานและความสามารถแขงขันในระดับชาติ 
    ๒) สถานศึกษามีการจัดแบงหนาที่ และโครงสรางการบริหาร มีความ
โดดเดนสามารถกระจายงานรองรับภารกิจของสถานศึกษาไดอยางดี และเหมาะสม สงผลตอการพฒันา
การศึกษา สถานศึกษานําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน มีความพรอม 
ที่จะพัฒนาไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษามีผลงานโดดเดนในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถดานวิชาการ การวิจัยเบ้ืองตน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนยอดนารีสตรีวิทยา 
ผลจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดประสิทธิผลที่โดดเดนทั้งสถานศึกษา ครู และผูเรียน
ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติในดานวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
    ๓) ครูมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีทักษะและผลงานที่โดดเดนหลายอยาง มีความมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียน สามารถ
สงเสริมผูเรียนใหมีผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ครูมีผลงานสื่อ
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ ที่เปนสื่อการสอน และไดรับรางวัลตางๆ มากมาย 
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   ๑๓.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา  

  ๔) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก ความเขมแข็งขององคกรทําให
การประกันคุณภาพภายใน มีความตอเน่ือง และประสบความสําเร็จสูงมาก โดยสังเกตจากผลงาน
รางวัลเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา ไดรับจากองคกรภายนอกทั้งระดับภายในประเทศ และตางประเทศ 

    ๑) ผูเรียนยังไมโดดเดนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ   
การเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาที่ยังอยูในระดับคุณภาพพอใช 
    ๒) ครูยังมีการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและ       
การประเมินความกาวหนาของผูเรียนตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนประเมิน
ตนเองยังไมทั่วถึงทุกคน 
   ๑๓.๒.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ๑) ดานผลการจัดการศึกษา  
     สถานศึกษาควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ    
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยการวิเคราะหผลการสอบของผูเรียน เพื่อแนะแนวดานการสอบ
แกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
    ๒) ดานการบริหารจัดการศึกษา 
     ไมมี  
    ๓) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
     ๓.๑) ครูควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยครูใช
สื่อที่เหมาะสม และเทคนิคในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 
     ๓.๒) ครูควรประเมินความกาวหนาของผูเรียนตามที่กําหนดไวใน
แผน และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินใหชัดเจน นอกจากน้ัน ควรใหผูเรียนประเมินตนเองวา     
ไดเรียนรูอะไร พบปญหาอะไร และไดประโยชนอะไรจากการเรียน และควรใหผูเรียนไดบันทึกหลัง
การเรียนเมื่อจบหนวยการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
    ๔) ดานการประกันคุณภาพภายใน  
     ไมมี  
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 ๑) โครงการโรงเรียนสตรีวิทยารวมพลังรักษพิทักษโลก ดานการอนุรักษพลังงาน และ
สภาพแวดลอม ไดรับการยอมรับจากการไฟฟานครหลวงมอบรางวัล Energy Mind Award ระดับ   
๕ ดาว พรอมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปพัฒนาในเรื่องการประหยัดพลังงานของ
สถานศึกษา 
 ๒) โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ สงเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิดของผูเรียนใหยั่งยืน ไดพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนสอดคลองกับมาตรา ๒๔ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ือง จนไดรับการยอมรับเปนการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
Practice) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 ๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                
  สภาพปญหา  
  ขาดแคลนอัตรากําลังครู เน่ืองจากในแตละปมีครูเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนดเปนจํานวนมาก และไมไดอัตราทดแทน 
  จุดเดน  
  ๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจตามโครงสรางสายงาน มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TOM) โดยยึดหลักการมีสวนรวมและหลักธรรมาภิบาล 
  ๒) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีความเขมแข็ง เปนองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จสูง และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  ๓) ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงมั่น
พฒันาผูเรียน เปนครูมืออาชีพ มีผลงานดานการพัฒนาสื่อ/เทคโนโลย/ีสิ่งประดิษฐ เพื่อนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑) ผูเรียนยังไมโดดเดนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษาที่ยังอยูในระดับคุณภาพพอใช 
  ๒) ครูยังมีการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและการประเมินความกาวหนา
ของผูเรียนตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนประเมินตนเองยังไมทั่วถึงทุกคน  



๔๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

    
  ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา  
   โรงเรียนสตรีวิทยา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๗ กลุมบริหาร ไดแก กลุมบริหาร 
วิชาการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารนโยบายและแผน กลุม
บริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหาร
ยึดหลักการบริหารจัดการ และแนวปฎิบัติ ดังน้ี 
   ๑.๑ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เนนการมีสวนรวม 
(Participative Management) 
    เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยขาพเจาไดมอบหมาย
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการใหทุกฝายรวมกันดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาล ในการ
พัฒนาโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะการเนนสิทธิ เสรีภาพของนักเรียน การมีสวนรวมของ
ชุมชน การพัฒนาประสิทธิภาพของครู และบุคลากรใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักการ
บริหารงาน ๖ ดาน คือ 
    ๑) หลักนิติธรรม  
    ๒) หลักคุณธรรม  
    ๓) หลักความโปรงใส  
    ๔) หลักการมีสวนรวม  
    ๕) หลักความรับผิดชอบ  

    ๖) หลักความคุมคา  
   ๑.๒ การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) 
    ในการบริหารแบบมีสวนรวมไดกําหนดเปนกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ใน
การบริหารจัดการเพื่อสรางแนวรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปน ๔ ข้ันตอน 

    ข้ันที่ ๑ มีสวนรวมในการวางแผน 

    ข้ันที่ ๒ มีสวนรวมในการปฏิบัติและดําเนินงาน  

    ข้ันที่ ๓ มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน  

    ข้ันที่ ๔ มีสวนรวมในการติดตามผล  

   ๑.๓ การบริหารระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

    ๑) ดานระบบบริหารจัดการ เพื่อใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากองคกรตางๆ มี
ระบบจัดการความรู (KM) และพัฒนาสถานศึกษา ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) และนําวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
     
 



๔๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

    ๒) ดานปจจัยพื้นฐาน จัดใหมีหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ และเพียงพอ มีหอง 
ปฏิบัติการ อุปกรณและสื่อเทคโนโลยีที่ทัสมัย เพื่อเปนแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล 

    ๓) ดานเครือขายรวมพัฒนา มีเครือขายรวมพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตลอดจนการไดรับความรวมมือใน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมโครงการ สูความเปนเลิศทาง
วิชาการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
                               
 
 
 

 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา สตรีวิทยาสมาคม 

มูลนิธิสตรีวิทยา องคกรเครือขายผูปกครองนักเรียน 

ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ ศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
- งานสํานกังาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพัสดุ 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวัดและประเมินผลการจัดการ 
  เรียนรู 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ  
 เทคโนโลยทีางการศึกษา 
- งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
- งานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการวิชาการแกชุมชน 
- งานรับนักเรียน 
- งานกลุมสาระการเรียนรูและ 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานพัฒนาหองเรียนพิเศษ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการ ดําเนนิงาน  
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารนโยบายและแผน 

- งานสํานกังาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพัสดุ 
- งานสํามะโนนักเรียน 
- งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- งานสงเสริมวินัย และคุณธรรม 
  จริยธรรม นักเรียน 
- งานกฬีาประเพณ ี
- งานเครือขายผูปกครอง 
- งานระดับช้ัน 
- งานจัดครูเวรยามรักษาราชการ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการ  
ดําเนนิงาน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานสํานักงาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานพสัดุและสินทรัพย 
- งานการเงินและการบัญชี 
- งานระดมและบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการ 
  ดําเนินงาน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานสํานกังาน 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพัสดุ 
- งานจดัทาํแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- งานจัดระบบสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบเคริอขายเพ่ือสงเสริม 
  คุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยี 
- งานติดตามการดําเนนิงานตามแผน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการดําเนนิงาน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานสํานกังาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 
- งานประชาสัมพันธ  
- งานยานพาหนะ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานรกัษาความปลอดภัย (ยาม) 
- งานสัมพันธชุมชน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการ 
  ดําเนนิงาน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานสํานักงาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานพัสดุ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานสงเสริมการทําวจิยัของครู 
- งานสงเสริมการทําวิจัยของนักเรียน 
- งานวิจัยสถาบัน 
- งานจัดระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
- งานรายงานผลคุณภาพการศึกษา
ประจําป 
- งานติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- งานอื่นๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

กลุมบริหารงานบุคคล 

- งานสํานกังาน 
- งานแผนงาน 
- งานสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานพัสดุ 
- งานวางแผนและจัดสรรอัตรากําลัง 
- งานระเบียบวินัย 
- งานสรรหา บรรจุ แตงต้ังและการยาย 
  - งานประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- งานการลาทกุประเภท 
- งานสงเสริมการประเมิน 
วิทยฐานะ  ขาราชการครู 
- งานจัดระบบทะเบียนประวัติและ  การ
เสนอขพระราชทาน 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
- งานและพัฒนาบคุลากร 
- งานควบคุมภายใน 
- งานติดตามและรายงานผลการ  ดําเนนิงาน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

๕๐ 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา  ปการศึกษ า ๒๕๕๖ 
 

 

 



๕๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา  
  
  สถานศึกษาพัฒนาความเปนสุภาพสตรี เปนเลิศดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ภาวะผูนํา ดวยพลังครู นักเรียน ศิษยเกา ผูปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อกาวสูสากล
บนพื้นฐานความเปนไทย โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

วิสัยทัศน 

  
  พันธกิจท่ี ๑ เพิ่มพลังอํานาจครู ( Teacher empowerment) ใหมีผลงานวิจัยและสราง
นวัตกรรมการเรียนการสอน อยางเปนระบบและมีคุณภาพอยางตอเน่ืองเพื่อใหเปนครูมืออาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกจิ 

  พันธกิจท่ี ๒ พัฒนานักเรียนใหมีสัมฤทธิผลสูงทางวิชาการ ทําการวิจัยและใชเทคโนโลยี
เพื่อสรางองคความรูใหมสูความเปนสากล และใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางนอย ๒ ภาษา
มีศักยภาพพรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและพลโลก 
  พันธกิจท่ี ๓ พัฒนานักเรียนเปนสุภาพสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา อนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
  พันธกิจท่ี ๔ พัฒนานักเรียนใหรูรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี หางไกลสิ่งเสพติด และมีสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
  พันธกิจท่ี ๕ สรางความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีในความเปนนักเรียนสตรีวิทยา มี
จิตสํานึกในการสรางและรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของโรงเรียนและประเทศชาติ  
  พันธกิจท่ี ๖ บูรณาการแนวคิด การศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง ( Civic Education) ใน
ทุกรายวิชาและสรางบรรยากาศ สงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดตระหนัก เห็นคุณคา และปฏิบัติ
ตนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  พันธกิจท่ี ๗ พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบการบริหารแบบธรรมา      
ภิบาล เนนคุณภาพทั่วทั้งองคกร ( Total Quality Management: TQM) เกิดผลงาน  (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  พันธกิจท่ี ๘  สรางเครือขายความสัมพันธและความรวมมือของครู นักเรียน ศิษยเกา 
ผูปกครอง ชุมชน และประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ 
  
  ดานผูเรียน  

เปาหมาย 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผานการประเมินระดับชาติในระดับดีข้ึนไป มีความสามารถ
เฉพาะทาง สามารถศึกษาในระดับที่สูงข้ึน ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู สื่อสารไดอยาง
นอย ๒ ภาษา ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูออกแบบสรางสรรคผลงาน เขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและประเพณีมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปนพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
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  ดานครู  
  ครูมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญดานวิชาการ ใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารใชหนังสือและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศ ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอนและ
ใชการวิจัย ในการพัฒนานักเรียน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการสอนกับ
นานาชาติ 
  ดานผูบริหาร  
  ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีในระบบบริหารจัดการ รวมทั้งมีประสบการณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษากับนานาชาติ 
  ดานโรงเรียน  
  โรงเรียนเปนโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล  บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  มี
เครือขายรวมพัฒนาทั้งระดับทองถ่ิน  ภูมิภาค  ประเทศและระหวางประเทศ  รวมทั้งมีกิจกรรมการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนบรรยากาศและทรัพยากรระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 
  ดานผูปกครองและชุมชน  
  ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและการบริหารงานของโรงเรียน 
  
  ยอดนารีสตรีวิทยา ประกอบดวย มีภาวะผูนํา เลิศล้ําทางปญญา มีจิตอาสา ดํารงคา
จริยธรรม กาวล้ําสูสากล 

อัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 

  
  โรงเรียนสตรีผูนําทางสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เอกลักษณของสถานศึกษา 

 
 ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World-Class Standard) และ
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ( Quality System Management) ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award TQA) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังน้ี 
  ๓.๑ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ๓.๑.๑ ดานคุณภาพวิชาการ 
    ๑) จัดหลักสูตรที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ไดแก หลักสูตร
ความเปนเลิศเฉพาะทาง 
    ๒) การเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดวย
ตําราภาษาอังกฤษ 
    ๓) ปรับลดเน้ือหา เพิ่มความเขมขนของเน้ือหากิจกรรมสูมาตรฐานสากล 
ไดแก การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and knowledge Formation) การสื่อสาร 
และการนําเสนอ  (Communication and Presentation) กิจกรรมเพื่อสังคมและสรางสรรคสังคม    
(Global Education and Social Service Activity) 
    ๔) จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบหองเรียนคุณภาพ ( Quality 
Classroom System) 
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    ๕) ใชระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
   ๓.๑.๒ ดานคุณภาพของคร ู
    ๑) ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน
วิชาการ และดานอาชีพ 
    ๒) ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  
    ๓) ครูใช หนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน  
การสอน 
    ๔) ครูใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and 
Communication Technology : ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
กับนานาชาต ิ
   ๓.๑.๓ ดานวิจัยและพัฒนา 
    โรงเรียนดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานตางๆ 
อยางตอเน่ือง และใชผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ๓.๒ การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ การนําองคกร 
    ๑) กําหนดวิสัยทัศน โดยการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกฝาย 
    ๒) สรางบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ และมีจริยธรรม 
    ๓) สรางบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงค 
    ๔) จัดระบบการทํางานที่เอื้อตอการพัฒนาโรงเรียนไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
   ๓.๒.๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ 
    ๑) วิเคราะหบริบท ศักยภาพของโรงเรียนและวิเคราห  SWOT ครอบคลุม
สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
    ๒) กําหนดกลยุทธ และจัดทําแผนกลยุทธระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 
โดยการมีสวนรวมของบุคลการทุกฝาย 
    ๓) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
   ๓.๒.๓ การมุงเนนนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
    ๑) สํารวจความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ๒) จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนสนองความตองการ
ของนักเรียน และทิศทางของโรงเรียน 
    ๓) จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณลักษณะตามที่กําหนด 
    ๔) จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ และแหลงเรียนรูเอื้ออํานวยตอการเรียนรู
ของนักเรียน 
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    ๕) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    ๖) สรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
    ๗) สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อนําผลมาพัฒนางาน 
   ๓.๒.๔ การวิเคราะหผลการดําเนินการ การวัด การวิเคราะห และการจัดการเรียนรู 
    ๑) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินการ 
    ๒) วิเคราะหผลการดําเนินการ จัดทําเปนสารสนเทศ และเผยแพรแก
บุคลากรในโรงเรียน 
    ๓) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน สะดวกตอการนําไปใช 
   ๓.๒.๕ การมุงเนนบุคลากร 
    ๑) สรางขวัญและกําลังใจ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน 
    ๒) พัฒนาบุคลากร 
     ๒.๑) พัฒนาดานเน้ือหา เทคโนโลยี และจริยธรรมในวิชาชีพ 
     ๒.๒) ถายทอดประสบการณจากผูปฏิบัติที่ลาออก หรือเกษียณอายุ 
     ๒.๓) สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ    
     ๒.๔) วางแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร หัวหนางาน และตําแหนงที่
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๓) ประเมินความผูกพันของบุคลากร และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 
   ๓.๒.๖ การมุงเนนการปฏิบัติการ และการจัดการกระบวนการ 
    ๑) ออกแบบกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงสงผลถึงพันธกิจ และวิสัยทัศนของโรงเรียน 
    ๒) มีระบบตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการ 
   ๓.๒.๗ ผลลัพธ 
    ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานดานตางๆดังน้ี 
    ๑) ดานการเรียนรูของนักเรียน 
    ๒) ดานการพัฒนาคร ู
    ๓) ดานการพัฒนาหลักสูตร และการสอน 
    ๔) ดานความสัมพันธกับนักเรียนผูปกครอง และชุมชน 
    ๕) ดานภาวะผูนําและการบริหาร 
 
 ๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  กลยุทธท่ี ๑  
  พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาศักยภาพสูความเปนประชาคมอาเซียนและความเปนพลโลก 
  กลยุทธท่ี ๒  
  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทตามพื้นฐานของการเปนสุภาพสตรี  
อนุรักษความเปนไทย หางไกลสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ
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ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดํารงตนอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข ดวยความเกื้อกูล 
และเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน 
  กลยุทธท่ี ๓  
  จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง ( Civic Education) มีความรักและ
เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  กลยุทธท่ี ๔  
  สรางพลังขับเคลื่อนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มีมาตรฐานทางวิชาการสูงมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธท่ี ๕  
  สงเสริมการพัฒนาตนเอง ( Self development) และจัดฝกอบรมเพื่อใหครูและบุคลากร
ทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานสูง จัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดสัมฤทธิผลทาง
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ  (Benchmark) การ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษานานาชาติ 
  กลยุทธท่ี ๖  
  ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงในการจัดการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนา ( Research and Development) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard) 
  กลยุทธท่ี ๗  
  วิจัยและพัฒนาตนแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานเพื่อ
นําไปใชในโรงเรียน และชุมชน    
  กลยุทธท่ี ๘  
  ระดมสรรพกําลังสรางภาคี เครือขาย ใหเกิดพลังการมีสวนรวมของชุมชน องคกร
ภายในประเทศและนานาชาต ิ   
  กลยุทธท่ี ๙  
  สรางและพัฒนาระบบประชาสัมพันธของโรงเรียน เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี เปนที่
ยอมรับทั้งภายใน และตางประเทศ 
  กลยุทธท่ี ๑๐ 
  สรางมาตรการจูงใจครู เพื่อพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ ใหครูมีวิทยฐานะสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
   
 



๕๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๕.  การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
  กลยุทธท่ี ๑ 
  พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อใหผูเรียนพัฒนา
ศักยภาพสูความเปนประชาคมอาเซียนและความเปนพลโลก 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู 

๑. เพื่อเตรียมความพรอม
ของนกัเรียนตอการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ 
๒. เพื่อเตรียมความพรอม
ของนักเรียนตอการแขงขัน
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
๓. เพื่อเตรียมความพรอม
ของนกัเรียนตอการสอบเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสตรีวิทยาทุกคน
ไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละคน 
อยางเทาเทียมกัน 

๑. มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบงช้ี ๑.๑ - ๑.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบงช้ี ๓.๑ – ๓.๔ 
๓. มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบงช้ี ๔.๑ – ๔.๔ 
๔. มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบงช้ี ๕.๑ – ๕.๘ 
๕. มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบงช้ี ๖.๑ – ๖.๔ 

๒. โครงการรัก 
การอาน 

๑. ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัย
รักการอาน 
๒. สงเสริมทักษะการอาน 
และการคิดวิเคราะห 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอานรอยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีทักษะการอาน 
และคิดวิเคราะหมากขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนพัฒนาทักษะการ
อานการจับใจความ และ
การจดบันทึก 

๑. มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบงช้ี ๓.๑ – ๓.๒ 
๒. มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบงช้ี ๔.๑ – ๔.๔ 
๓. มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบงช้ี ๖.๑ – ๖.๓ 
๔. มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ี ๑๑.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๓. โครงการพฒันา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 
สูประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล 

๑. เพื่อเตรียมความพรอม
ของนักเรียนตอการเขาสู
ประชาคมอาเซียน อยางเปน
รูปธรรม 
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจในความเหมือน 
ความแตกตางของเพื่อนบาน
ในกลุมอาเซียนและสามารถ
ปรับตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนไดเปนอยางดี 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียน 
สตรีวทิยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสตรีวิทยาสามารถ
เตรียมตัวและพัฒนาตนเอง
เขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ี ๑๐.๑ - ๑๐.๓ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ี ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 

 
 กลยุทธท่ี ๒  
 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทตามพื้นฐานของการเปนสุภาพสตรี  
อนุรักษความเปนไทย หางไกลสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดํารงตนอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข ดวยความเกื้อกูล 
และเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการสงเสริม
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๑. เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
คานิยมท่ีดีงามตามลักษณะ
ของสังคมไทย 
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดดวย
ความสุขไมเปนปญหาตอสังคม 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาจิตใจ
ตามหลักสอนและเปนคนดี
ของสังคม  ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมประเพณี 
และพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน โรงเรียนสตรี
วิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และมีคานิยมท่ีดี
งาม มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถดาํรงตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

๑. มฐ.ท่ี๑ ตัวบงช้ี ๑.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๒ 
    ตวับงช้ี ๒.๑ – ๒.๔ 



๕๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. โครงการพฒันา
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

๑. เพื่อใหระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาความสัมพันธอัน
ดรีะหวางโรงเรียน นกัเรียน 
ผูปกครองและชุมชน 

ดานปริมาณ  
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชน 
ดานคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑. มฐ.ท่ี ๖ 
    ตวับงช้ี ๖.๒ – ๖.๓ 
๒. มฐ.ท่ี ๗ 
    ตวับงช้ี ๗.๒, ๗.๖ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๐ 
    ตวับงช้ี ๑๐.๖ 
 
 
 

๓. โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

๑. เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ดานสุขภาพอนามยั  
สุขาภิบาลอาหารและ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนท่ีปลอดภัย 
๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียน
ใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
ปลอดจากสารเสพตดิ ดวย
การนําวิธีการทางสุขศึกษามา
ใชในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง
เหมาะสมและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชนมี
สุขภาพอนามยัดี  

๑. มฐ.ท่ี๑  
    ตวับงช้ี ๑.๑ - ๑.๕ 
๒. มฐ.ท่ี๑๑ 
    ตวับงช้ี ๑๑.๒ 

 
 กลยุทธท่ี ๓ 
 จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง ( Civic Education) มีความรักและ
เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการสงเสริม
นักเรียนเพื่อความ
เปนพลเมืองดีใน 
ระบอบ
ประชาธปิไตย 

๑. สงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรู และปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพลเมอืงดใีน
ระบอบประชาธปิไตย 
๒. เพื่อปลูกจิตสํานึกและฝก
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

เชิงปริมาณ นกัเรียนโรงเรียน  
นกัเรียนโรงเรียนสตรี
วิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดเรียนรู และ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พลเมอืงดใีนระบอบ
ประชาธปิไตย 
๒. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 

๑. มฐ.ท่ี ๖ 
    ตวับงช้ี ๖.๑, ๖.๓ 
 



๕๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

กลยุทธท่ี ๔ 
 สรางพลังขับเคลื่อนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มีมาตรฐานทางวิชาการสูงมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ 

๑. เพื่อใหโรงเรียนมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของ
โรงเรียนอยางเปนระบบ 
๒. เพือ่ใหโรงเรียน
พัฒนาการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนสูความเปนเลิศ
และไดมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนสามารถดาํเนนิการ
ตามแนวทางเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA) ได
รอยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผลการดาํเนนิงานตาม
แนวทางเกณฑรางวลั
คุณภาพแหงชาติ (TQA) 
อยูในระดับดีขึ้นไป 

๑. มฐ.ท่ี ๘ 
ตัวบงช้ี ๘.๑ – ๘.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบงช้ี ๙.๑ – ๙.๓ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๑ 
    ตวับงช้ี ๑๑.๓ 
๔. มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบงช้ี ๑๒.๑– ๑๒.๖ 
๕. มฐ.ท่ี ๑๔ 
    ตวับงช้ี ๑๔.๑ – ๑๔.๒ 
๖. มฐ.ท่ี ๑๕ 
ตัวบงช้ี ๑๕.๑ – ๑๕.๒ 

 
 กลยุทธท่ี ๕  
 สงเสริมการพัฒนาตนเอง (Self development) และจัดฝกอบรมเพื่อใหครูและบุคลากร
ทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานสูง จัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดสัมฤทธิผลทาง
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ  (Benchmark) การ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษานานาชาต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความ
เปนมาตรฐานสากล 

๑. เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทําวิจัยสถาบันไปใชใน
ประกอบการตัดสินใจ ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาของโรงเรียน 
สตรีวทิยา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนมงีานวจัิย
สถาบันอยางนอยปละ  
๑ เร่ือง 
๒. ครูมีงานวิจัยพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน 
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ 

๑. มฐ.ท่ี ๗  
ตัวบงช้ี ๗.๑-๗.๙ 
๒. มฐ.ท่ี ๘ตัวบงช้ี ๘.๒ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ี ๑๐.๔ 
 

 
 



๖๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 ๒. เพื่อสงเสริมครู ในการทํา
วิจัยพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน สรางองค
ความรูในการพัฒนางาน 
ของตน 
๓. เพื่อสงเสริมใหครูใช
กระบวนการวิจัยเปนงาน ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓. ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ตระหนักรู เขาใจ
กระบวนการวจัิย สามารถใช                           
กระบวนการวิจัย ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
ในรูปแบบตาง ๆ 

 

๒. โครงการ
ถายทอด
ประสบการณ 
นองพี่สตรีวิทยา 

๑. บคุลากรในโรงเรียนสตรี
วทิยาไดรบัการถายทอด 
และแลกเปล่ียนเรียนรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียนสตรีวทิยาจาก
บุคลากรอาวุโส 
๒. วฒันธรรมองคกรของ
โรงเรียนสตรีวทิยาไดรบัการ
ถายทอดเปนลายลักษณ
อักษร นําไปสูการปฏิบัติได
อยางย่ังยืน 
๓. โรงเรียนดาํเนนิการจัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธ
ฉันทพี่นองระหวางบุคลากร
ในโรงเรียนสตรีวทิยาดวย
กิจกรรมตาง ๆ 

เชิงปริมาณ 
บคุลากรโรงเรียนสตรีวทิยา 
๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
บคุลากรโรงเรียนสตรีวทิยา
มีความตระหนักและเห็น
คุณคาในวัฒนธรรมของ
ตนเอง อีกท้ังสืบทอด และ
รักษาไวคูกับโรงเรียน 
สตรีวทิยาตลอดไป 

๑. มฐ.ท่ี ๘ 
ตัวบงช้ี ๘.๑ – ๘.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ี ๑๓.๑-๑๓.๒ 
 

 
 กลยุทธท่ี ๖  
 ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงในการจัดการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนา ( Research and Development) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard) 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
ทักษะการคิดโดยใช
กระบวนการวิจัย 

๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
เขาใจ และมีทักษะการทํา
วิจัย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ม.๔.๗ และ  
ม.๕.๗ จํานวน ๖๐ คน 
 

๑. ม.ฐ.ท่ี ๔  
ตัวบงช้ี ๔.๑ – ๔.๔ 
 



๖๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

  
 กลยุทธท่ี ๗  
 วิจัยและพัฒนาตนแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานเพื่อ
นําไปใชในโรงเรียน และชุมชน 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 ๒. เพื่อสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห 
และคิดเชิงระบบ โดยผาน
กระบวนการวิจัย 
๓. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ในการนาํเสนอผลงานวจัิย 

๒. นักเรียนช้ันม.๑ ,ม.๒ 
และ ม.๔ จํานวน ๑,๕๖๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการทุกคนไดพัฒนา
ทักษะความคิด มีความคิด
เชิงระบบ คิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห สามารถ
คนควาหาความรูดวยตนเอง  
ทํางานเปนทีมนําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี 
๒. นักเรียนมีงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

๒. มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบงช้ี ๖.๑ – ๖.๓ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการสตรีวทิยา
รวมพลังรักษ  
พิทักษโลก 

๑. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน 
ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนสตรีวทิยามี
จิตสํานึกในการประหยัด 
และชวยกันอนุรักษพลังงาน 
๒. เพื่อระดมความคิดจาก
นักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนสตรีวทิยาใน
การแกปญหาการจัดการ
ขยะและของเสีย การใชน้ํา 
การใชพลังงานไฟฟา การ
จัดการส่ิงแวดลอม และการ
ใชพลังงานเช้ือเพลิง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน 
สตรีวทิยาทุกคน 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 
๓. พนักงานทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงาน
ทุกคนของโรงเรียนสตรี
วิทยามีจิตสํานึกในการ
ประหยัดและการอนุรักษ
พลังงานอยางย่ังยืน 
 

๑. มฐ.ท่ี ๑ตัวบงช้ี ๑.๕ 
๒. มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบงช้ี ๒.๑,๒.๒,๒.๔ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบงช้ี ๑๑.๑ 



๖๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 ๓. เพื่อกระตุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใชพลังงานอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพรแนวคิดและ
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานไปสูชมุชนและ
ผูสนใจ 

๒. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงาน
ทุกคนของโรงเรียนสตรี
วิทยาเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม รูจักใชพลังงานท่ี
มีอยูอยางคุมคา 
๓. เผยแพรแนวคิดและ
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหกับ
บุคคลภายนอกและชุมชน 

 

 
 กลยุทธท่ี ๘  
 ระดมสรรพกําลังสรางภาคี เครือขาย ใหเกิดพลังการมีสวนรวมของชุมชน องคกร
ภายในประเทศและนานาชาต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการรวมพล
คนรักษสตรีวิทยา
พัฒนาการเรียนรูสู
สากล 

๑. เพื่อใหมีองคกรสนับสนุน
ดานทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 
๒. เพื่อประสาน
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรภายในและภายนอก
ประเทศในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๓. เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณ
และแนวคิดระหวาง
ผูปกครอง  ครูและนักเรียน
ในสถานศกึษา 

เชิงปริมาณ 
๑. มีองคกรสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางนอย ๓
องคกร 
๒. มีการประสานความ
รวมมือใหความรูและแกไข
ปญหาของนักเรียน 
๓. ชุมชนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

๑. มฐ.ท่ี ๙ตัวบงช้ี ๙.๓ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ี ๑๓.๒ 

 
 
 
 



๖๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. โครงการความรู
คูชุมชน 

๑. สงเสริมใหมีการ
แลกเปล่ียนการเรียนรูกับ
แหลงเรียนรู และภูมิปญญา
ทองถิน่ 
๒. สนับสนุนใหมีแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นและหลักสูตร
สถานศกึษา 

เชิงคุณภาพ 
๑. องคกรอยางนอย ๓
องคกรสนับสนุนในระดับดี
ขึ้นไปและสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง 
๒. ผลการดาํเนนิการ
ประสานความรวมมือให
ความรูและแกไขปญหาของ 
นักเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 
๓. ชุมชนรวมสนับสนุน
กจิกรรมของโรงเรียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียน
สตรีวิทยาไดรับความไววาง
ใจจากหนวยงานภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
หนวยงานภายนอกพึงพอใจ
ในความรวมมือของนักเรียน
และครูโรงเรียนสตรีวทิยา 

๑. มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ี ๑๓.๑ - ๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๙  
 สรางและพัฒนาระบบประชาสัมพันธของโรงเรียน เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี เปนที่
ยอมรับทั้งภายใน และตางประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
ระบบ
ประชาสัมพันธ 

๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนใหมี
ความรู  ความสามารถดาน
การพูด 
๒. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และสรางความเช่ือมั่นให
กลาคดิ  กลาทํา  กลา
แสดงออก 
๓. เพือ่สงเสริม  สนบัสนนุ  
นักเรียนท่ีมีความสามารถได
พฒันาตนเอง  ตามความ
สนใจและความถนัดเปน
แนวทางสูการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
หลักการผลิตรายการวทิยุ
และโทรทัศนเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ และสามารถ
นําความรูไปพัฒนาตนเองใน
ดานการประชาสัมพันธและ
นําไปปฏิบัติไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
๕. เพือ่ปรับปรุงระบบ
เครือขายการส่ือสารภายใน
โรงเรียนใหทันสมัยขึ้น 
๖. เพื่อพัฒนาการใหบริการ
ดานประชาสัมพันธภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีบุคลิกภาพ  ความ
เช่ือมั่นและกลาแสดงออก
ดานการพูดเพิ่มขึ้น    
สามารถปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลิตรายการโทรทัศนภายใน
โรงเรียนรอยละ ๘๐ 
๒. ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคคลภายนอกทุกคนไดรบั
บริการดานประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนไดทัว่ถงึ และ
ไดรบัขาวสารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีการพัฒนาตนเอง
ดานบุคลิกภาพและการพูด 
๒. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง กลาคิด  
กลาแสดงออก และพดู 
ในท่ีประชุมชนได 
๓. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีและผลิตรายการ
โทรทัศนภายในโรงเรียนได 

๑. มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบงช้ี ๑๓.๑ - ๑๓.๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

  ๔. โรงเรียนมรีะบบ
เครือขายการส่ือสารท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
๕. ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคคลภายนอกไดรับบริการ
ดานประชาสัมพันธของ
โรงเรียนไดทัว่ถงึ และไดรบั
ขาวสารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน 

 

 
 
 กลยุทธท่ี ๑๐  
 สรางมาตรการจูงใจครู เพื่อพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ ใหครูมีวิทยฐานะสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการ  
หนึง่โรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม 

๑. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ทางการศึกษาไดพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน 
๒. เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวาง
บุคคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
และเกิดการเรียนรูรวมกัน 
๓. เพื่อใหมีแหลงเรียนรูท่ี
ย่ังยืนเปนประโยชนตอ
นักเรียน มีคุณคาทาง
วชิาการ และพฒันา
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียน จํานวน  ๓,๐๐๐ 
คน 
๒. ผูปกครอง จํานวน  
๒,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดศึกษาคนควา
จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
๒. บุคลากรทางการศึกษา
คิดสรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพมี
คุณค าทางวชิาการ และ
เปนประโยชนตอการจัด 
การเรียน การสอน 
 
 
 

๑. มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบงช้ี ๗.๓–๗.๔ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบงช้ี ๑๐.๔ 



๖๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. โครงการพฒันา
ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

๑. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. เพื่อใหครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดนําความรูท่ี
ไดรบัมาขยายผลและใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรมในระดับดีมาก 

๑. มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบงช้ี ๗.๑ – ๗.๙ 
๒. มฐ.ท่ี ๘ 
ตัวบงช้ี ๘.๔, ๘.๖ 

 



๖๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 
 ๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  
  ๑.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  
   กลยุทธท่ี ๑ 
   พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให
ผูเรียนพัฒนาศักยภาพสูความเปนประชาคมอาเซียนและความเปนพลโลก 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
ทุกกลุมสาระ  
การเรียนรู 

เชิงปริมาณ   
นกัเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสตรีวิทยาทุกคน
ไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละคน 
อยางเทาเทียมกัน 

๑. รอยละ ๙๐.๗๐ ของ
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานการ
ประเมินระดับชาติระดับดี
ขึ้นไป 
๒. จํานวนนักเรียน ๔๐ คน
มีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทาง เปนท่ีประจักษ 
สามารถแขงขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 
๓. รอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนสามารถเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาท้ังใน
และตางประเทศ 
๔. อัตราการเพิม่ของรางวลั
ท่ีไดรับจากการแขงขันทาง
วชิาการ ระดบันานาชาติ
รอยละ 20 
๕. รอยละ ๔๐ ของนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนสามารถถาย
โอนกับสถานศึกษาระดับ
ตาง ๆ ในนานาชาติ 

๑. มฐ.ท่ี ๑  
    ตวับงช้ี ๑.๑ - ๑.๖  
๒. มฐ.ท่ี ๓  
    ตวับงช้ี ๓.๑ – ๓.๔ 
๓. มฐ.ท่ี ๔  
    ตวับงช้ี ๔.๑ – ๔.๔ 
๔. มฐ.ท่ี ๕  
    ตวับงช้ี ๕.๑ – ๕.๘ 
๕. มฐ.ท่ี ๖  
    ตวับงช้ี ๖.๑ – ๖.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 
๒. โครงการรัก 
การอาน 

เชิงปริมาณ    
๑. นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอานรอยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีทักษะ
การอาน และคิด
วิเคราะหมากขึ้น 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนพัฒนาทักษะ    
การอาน การจับ
ใจความ และการจด
บันทึก 

๑.นักเรียนทุกคนอานและจดบันทึก
การอานอยางนอยคนละ ๑ เลม 
๒.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขา รวม
กิจกรรม ๑๐ นาทีทวีปญญา 
๓. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ บันทึกการ
คิดวิเคราะหจากการอาน 
๔.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี ๑  เขียนบันทึกการเดินทาง 
๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี ๒ 
เขียนแนะนําหนังสือ 
๖.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ เขยีน
นิทานประกอบการตูนทําเปนหนังสือ
เลมเล็ก 
๗.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ พูด
สุนทรพจน 
๘.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ เขยีน
เร่ืองส้ันทําหนังสือเลมเล็ก 
๙.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ เขยีน
เร่ืองส้ันทําหนังสือเลมเล็ก 

 

๓. โครงการพฒันา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 
สูประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครู
โรงเรียนสตรีวทิยา 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสตรีวิทยา
สามารถเตรียมตวัและ
พฒันาตนเองเขาสู
การเปนประชาคม
อาเซยีน ในป  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.หลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับการ
พฒันา 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ท่ีไดเรียนรู
วฒันธรรมระหวางประเทศประชาคม
อาเซยีน 
๓.นักเรียน รอยละ ๙๕ ท่ีสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 
๔. จํานวน นักเรียน ๒๒.๒๙ คนท่ี
สามารถส่ือสารไดอยางนอย ๒ ภาษา  
(ภาษาอังกฤษ  และภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ) 
๕.รอยละ ๙๐ ของครูท่ีสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 

๑. มฐ.ท่ี ๑๐  
    ตัวบงช้ี ๑๐.๑ - 
๑๐.๓  
๒. มฐ.ท่ี ๑๓  
    ตวับงช้ี ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
 

  
  
 
 



๖๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

  กลยุทธท่ี ๒ 
 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทตามพื้นฐานของการเปน
สุภาพสตรี  อนุรักษความเปนไทย หางไกลสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมี
สุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดํารงตนอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีความสุข ดวย
ความเกื้อกูล และเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการสงเสริม
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ      
นักเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ         
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และมีคานิยมท่ีดี
งาม มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

๑. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ท่ี 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐  
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
๓. นักเรียนรอยละ ๑๐๐  
ท่ีมีความรู  ความเขาใจและ
ตระหนักในความ 
หลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๔. นักเรียนรอยละ ๑๐๐  
ท่ีเผยแพรผลงานอันเกิดจาก
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
๕. นักเรียนรอยละ ๑๐๐   
ท่ีประพฤติตนตามอัตลักษณ
นักเรียน ดานมีภาวะผูนํา 
๖. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ท่ี
ประพฤติตนตามอัตลักษณ
นักเรียนดานเลิศลํ้าทาง
ปญญา 
๗. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 
ท่ีประพฤติตนตามอัตลักษณ
นักเรียนดานมีจิตอาสา 

๑. มฐ.ท่ี ๑ ตัวบงช้ี ๑.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๒ 
    ตวับงช้ี ๒.๑ – ๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

  

๘. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ท่ี
ประพฤติตนตามอัตลักษณ
นักเรียนดานดํารงคา
จริยธรรม 
๙. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ท่ี
ประพฤติตนตามอัตลักษณ
นักเรียนดานกาวลํ้าสูสากล 

 

๒. โครงการพฒันา 
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

ดานปริมาณ  
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชน 
ดานคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑. นักเรียนทุกคนไดรับการ
คดักรองโดยใช SDQ 
๒. นักเรียนท่ีมีปญหาดาน
พฤติกรรมทุกคนไดรับการ
ดูแลชวยเหลือ 
๓. นักเรียนท่ีมีปญหาดาน
การเงินไดรับการชวยเหลือ
ดานทุนการศึกษา 

๑. มฐ.ท่ี ๖ 
    ตวับงช้ี ๖.๒ – ๖.๓ 
๒. มฐ.ท่ี ๗ 
    ตวับงช้ี ๗.๒, ๗.๖ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๐  
    ตวับงช้ี ๑๐.๖ 
 
 
 

๓. โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชนมี
สุขภาพอนามัยดี 

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนสตรีวทิยารวมท้ัง
ผูปกครองและชุมชนมี
สุขภาพอนามยัดี 
 
 

๑. มฐ.ท่ี ๑  
    ตวับงช้ี ๑.๑ - ๑.๕ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๑ 
    ตวับงช้ี ๑๑.๒ 

  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๓ 
 จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง (Civic Education) มีความรัก
และเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการสงเสริม
นักเรียนเพื่อความ
เปนพลเมืองดีใน
ระบอบ
ประชาธปิไตย 

เชิงปริมาณ      นกัเรียนโรงเรี  
นกัเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดเรียนรู และ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พลเมอืงดใีนระบอบ
ประชาธปิไตย 
๒. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 

๑. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ท่ี
เขารวมกิจกรรมสงเสริม
ความเปนพลเมืองดี 
๒. นักเรียน รอยละ ๑๐๐ ท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
ของโรงเรียน 

๑. มฐ.ท่ี ๖  
    ตวับงช้ี ๖.๑, ๖.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 กลยุทธท่ี ๔ 
 สรางพลังขับเคลื่อนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World – Class Standard 
School) มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  (Quality System Management) ตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award : TQA) มีมาตรฐานทางวิชาการสูงมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ 

เชิงปริมาณ   
โรงเรียนสามารถดาํเนนิการ
ตามแนวทางเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA) ได
รอยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ   
ผลการดาํเนนิงานตาม
แนวทางเกณฑรางวลั
คุณภาพแหงชาติ (TQA) 
อยูในระดับดีขึ้นไป 

๑.โรงเรียนไดดาํเนนิ
โครงการตามท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการประจําป 
๒. ทุกหนวยงานมีโครงสราง
การบริหาร มีขอบขาย 
ภาระงานและมีผูรับผิดชอบ
แตละงานท่ีเปนปจจุบัน 
๓. ผลการประเมินโครงการ
อยูในระดับรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔.มีรายงานการใช
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การท่ีเปนปจจุบัน 

๑. มฐ.ท่ี ๘  
    ตวับงช้ี ๘.๑ – ๘.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๙  
    ตวับงช้ี ๙.๑ – ๙.๓ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๑ 
    ตวับงช้ี ๑๑.๓ 
๔. มฐ.ท่ี ๑๒  
    ตวับงช้ี ๑๒.๑ – ๑๒.๖ 
๕. มฐ.ท่ี ๑๔ 
    ตวับงช้ี ๑๔.๑ – ๑๔.๒ 
๖. มฐ.ท่ี ๑๕  
    ตวับงช้ี ๑๕.๑ – ๑๕.๒ 



๗๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๕ 
  สงเสริมการพัฒนาตนเอง ( Self development) และจัดฝกอบรมเพื่อใหครูและ
บุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานสูง จัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดสัมฤทธิผล
ทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ( Benchmark) การ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษานานาชาต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความ
เปนมาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนมงีานวจัิย
สถาบันอยางนอยปละ  
๑ เร่ือง 
๒. ครูมีงานวิจัยพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน 
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ตระหนักรู เขาใจ
กระบวนการวจัิย สามารถใช                           
กระบวนการวิจัย ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
ในรูปแบบตาง ๆ 

๑.โรงเรียนมีงานวิจัยสถาบัน
อยางนอย ๑ เร่ือง/ป 
๒. ครูรอยละ  ๓๐ มี
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 
๓. กลุมสาระการเรียนรูฯ มี
งานวิจัยพัฒนาการเรียน 
การสอนอยางนอย ๓ ใน ๘ 
กลุมสาระฯ 

๑. มฐ.ท่ี ๗  
    ตวับงช้ี ๗.๑-๗.๙ 
๒. มฐ.ท่ี ๘ ตัวบงช้ี ๘.๒ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๐  
    ตวับงช้ี ๑๐.๔ 
 

๒. โครงการ
ถายทอด
ประสบการณ 
นองพี่สตรีวิทยา 

เชิงปริมาณ 
บคุลากรโรงเรียนสตรีวทิยา 
๒๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
บคุลากรโรงเรียนสตรีวทิยา
มีความตระหนักและเห็น
คุณคาในวัฒนธรรมของ
ตนเอง อีกท้ังสืบทอด และ
รักษาไวคูกับโรงเรียน 
สตรีวทิยาตลอดไป 

บคุลากรโรงเรียนสตรีวทิยา
มีความตระหนักและเห็น
คุณคาในวัฒนธรรมของ
ตนเอง อีกท้ังสืบทอด และ
รักษาไวคูกับโรงเรียน 
สตรีวทิยา 
 
 
 
 

๑. มฐ.ท่ี ๘  
    ตัวบงช้ี ๘.๑ – ๘.๖ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๓ 
    ตวับงช้ี ๑๓.๑-๑๓.๒ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๖ 
 ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงในการจัดการเรียนการสอน
และการทําวิจัยเพื่อพัฒนา ( Research and Development) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนมาตรฐานสากล (World – Class Standard)      

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
ทักษะการคิดโดยใช
กระบวนการวิจัย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ม.๔.๗ และ  
ม.๕.๗ จํานวน ๖๐ คน 
๒. นักเรียนช้ัน ม.๑ ,ม.๒ 
และ ม.๔ จํานวน ๑,๕๖๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการทุกคนไดพัฒนา
ทักษะความคิด มีความคิด
เชิงระบบ คิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห สามารถ
คนควาหาความรูดวยตนเอง  
ทํางานเปนทีม นาํเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี 
๒. นักเรียนมีงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐  
ใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะความคิด 

๑. ม.ฐ.ท่ี ๔  
    ตัวบงช้ี ๔.๑ – ๔.๔ 
๒. มฐ.ท่ี ๖  
    ตวับงช้ี ๖.๑ – ๖.๓                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๗ 
 วิจัยและพัฒนาตนแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานเพื่อ
นําไปใชในโรงเรียน และชุมชน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการสตรีวทิยา
รวมพลังรักษ  
พิทักษโลก 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน 
สตรีวทิยาทุกคน 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 
๓. พนักงานทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงาน
ทุกคนของโรงเรียนสตรี
วิทยามีจิตสํานึกในการ
ประหยัดและการอนุรักษ
พลังงานอยางย่ังยืน 
๒. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงาน
ทุกคนของโรงเรียนสตรี
วิทยาเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม รูจักใชพลังงานท่ี
มีอยูอยางคุมคา 
๓. เผยแพรแนวคิดและ
ขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหกับบุคคล  
ภายนอกและชุมชน 

๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มี
สวนรวมในกิจกรรมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ท่ี
เขารวมกิจกรรม ซึ่งนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชในการดําเนินชีวิต 

๓ .นักเรียน รอยละ ๑๐๐ 
ฝากเงินกบัธนาคารโรงเรียน 

๔. .รักษารางวลัสถานศกึษา
ดีเดนดานพลังงาน  ๕ ดาว
จากการไฟฟานครหลวง     
๒ ป ซอน 

๑. มฐ.ท่ี ๑ ตัวบงช้ี ๑.๕ 
๒. มฐ.ท่ี ๒ 
    ตวับงช้ี ๒.๑,๒.๒,๒.๔ 
๓. มฐ.ท่ี ๑๑ 
    ตวับงช้ี ๑๑.๑ 

 
 
 
 
 
 

  
 



๗๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๘ 
 ระดมสรรพกําลังสรางภาคี เครือขาย ใหเกิดพลังการมีสวนรวมของชุมชน องคกร
ภายในประเทศและนานาชาต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการรวมพล
คนรักษสตรีวิทยา
พัฒนาการเรียนรูสู
สากล 

เชิงปริมาณ 
๑. มีองคกรสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางนอย     
๓ องคกร 
๒. มีการประสานความ
รวมมือใหความรูและแกไข
ปญหาของนักเรียน 
๓. ชุมชนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. องคกรอยางนอย ๓ 
องคกรสนับสนุนในระดับดี
ขึ้นไปและสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง 
๒. ผลการดาํเนนิการ
ประสานความรวมมือให
ความรูและแกไขปญหาของ
นักเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 
๓. ชุมชนรวมสนับสนุน
กจิกรรมของโรงเรียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑. จํานวนองคคณะบุคคล มี
ความเขมแข็งและมีสวนรวม
ในการ สงเสริมสนบัสนนุ
การจัดการศึกษา 
๒. รอยละ ๙๐ มีขอเสนอ 
แนะและขอคิดเห็นขององค
คณะบุคคล ท่ีโรงเรียนนํามา
เปนแนวดําเนินการ 

๑. มฐ.ท่ี ๙ ตัวบงช้ี ๙.๓ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๓ 
    ตวับงช้ี ๑๓.๒ 

๒. โครงการความรู
คูชุมชน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูโรงเรียน
สตรีวิทยาไดรับความ
ไววางใจจากหนวยงาน
ภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
หนวยงานภายนอกพึงพอใจ
ในความรวมมือของนักเรียน
และครูโรงเรียนสตรีวทิยา 

๑. จัดปายนิเทศใหความรู
แกนักเรียนครู ผูปกครอง 
และชุมชน 
๒. บริการหนังสือพิมพแก
นักเรียน ครูผูปกครอง และ
ชุมชน 
๓. บริการเคร่ืองออกกําลัง
กาย และความรูเร่ืองการ
ออกกําลังกาย แกนักเรียน 
ครู ผูปกครอง และชุมชน 

๑. มฐ.ท่ี ๑๓ 
    ตวับงช้ี ๑๓.๑ - ๑๓.๒ 



๗๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 กลยุทธท่ี ๙ 
 สรางและพัฒนาระบบประชาสัมพันธของโรงเรียน เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี เปนที่
ยอมรับทั้งภายใน และตางประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

โครงการพฒันา
ระบบ
ประชาสัมพันธ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีบุคลิกภาพ  ความ
เช่ือมั่นและกลาแสดงออก
ดานการพูดเพิ่มขึ้น    
สามารถปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลิตรายการโทรทัศนภายใน
โรงเรียนรอยละ ๘๐ 
๒. ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคคลภายนอก ทุกคนไดรบั
บริการดานประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนไดทัว่ถงึ และ
ไดรบัขาวสารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีการพัฒนาตนเอง
ดานบุคลิกภาพและการพูด 
๒. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง กลาคิด กลา
แสดงออก และพดู 
ในท่ีประชุมชนได 
๓. นักเรียนยุวประช า
สัมพันธสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีและผลิตรายการ
โทรทัศนภายในโรงเรียนได 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน รอยละ ๘๕ มี
บุคลิกภาพ  ความเช่ือมั่น
และกลาแสดงออกดานการ
พูดเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีและผลิตรายการ
โทรทัศนภายในโรงเรียน 
๒. ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคคลภายนอก ทุกคนไดรบั
บริการดานประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนไดทัว่ถงึ และ
ไดรบัขาวสารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีการพัฒนาตนเอง
ดานบุคลิกภาพและการพูด 
๒. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง กลาคิด  
กลาแสดงออก และพดู 
ในท่ีประชุมชนได 
๓. นักเรียนยุวประชา
สัมพันธสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีและผลิตรายการ
โทรทัศนภายในโรงเรียนได 

๑. มฐ.ท่ี ๑๓ 
    ตวับงช้ี ๑๓.๑ - ๑๓.๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

 ๔. โรงเรียนมรีะบบ
เครือขายการส่ือสารท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
๕. ผูปกครอง นักเรียน และ
บุคคลภายนอกไดรับบริการ
ดานประชาสัมพันธของ
โรงเรียนไดทัว่ถงึ และไดรบั
ขาวสารตางๆ ไดอยาง
ครบถวน 

๔. โรงเรียนมรีะบบ
เครือขายการส่ือสารท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
๕. ผูปกครอง นักเรียน และ 
บุคคลภายนอกไดรับบริการ 
ดานประชาสัมพันธของ 
โรงเรียนไดทัว่ถงึ และไดรบั 
ขาวสารตางๆ ไดอยาง 
ครบถวน 

 

 
  
 กลยุทธท่ี ๑๐ 
    สรางมาตรการจูงใจครู เพื่อพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ ใหครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๑. โครงการ  
หนึง่โรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียน จํานวน  
๓,๐๐๐ คน 
๒.ผูปกครอง จํานวน  
๒,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนไดศึกษา คนควา
จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
๒.บุคลากรทางการศึกษาคิด
สรางสรรคพฒันา   
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพมี
คุณค าทางวชิาการ และ
เปนประโยชนตอการจัด 
การเรียน การสอน 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ได
ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู
ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง 
๒. บุคลากรทางการศึกษา  
รอยละ ๓๐ คดิสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาใหไดผลงานท่ีมี
คุณภาพมี คุณค าทาง
วชิาการ และเปนประโยชน
ตอการจัดกา รเรียน การ
สอน 

๑. มฐ.ท่ี ๗ 
    ตวับงช้ี ๗.๓ – ๗.๔ 
๒. มฐ.ท่ี ๑๐ 
    ตวับงช้ี ๑๐.๔ 

 
 



๗๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ. ท่ี/ตัวบงช้ี) 

๒. โครงการพฒันา
ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรมในระดับดีมาก 

๑. ครูทุกกลุมสาระ ฯ ไดรบั
การอบรมจากหนวยงาน
ภายนอกหรือ  จากท่ี
โรงเรียนจัดอบรม เชน ครู
ทุกคนไดรบัการอบรม เร่ือง
การเสริมสรางวินัยครูไทยใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และ 
การอบรม Communicate 
English for Preparing 
to ASEAN Community 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจ
ตอการอบรมทุกกิจกรรมใน
ระดับดีมาก 

๑. มฐ.ท่ี ๗ 
    ตวับงช้ี ๗.๑ – ๗.๙ 
๒. มฐ.ท่ี ๘ 
    ตวับงช้ี ๘.๔, ๘.๖ 

 



๗๙ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ๒.๑ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จําแนกเปนรายดาน รายมาตรฐาน
และ รายตัวบงช้ี                               

 ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ดานท่ี ๑ 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 
 

 
 

 
 

๓๐.๐๐ ๒๙.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 
 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี    
และมีสุนทรียภาพ 

 
 

 
 

 
 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 
 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให
โทษ  และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอ่ืน 
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลป 
/ กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 
 

๓,๓๕๙ 
 
 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๓๐ 
 

๒,๙๗๔ 
 
 

๓,๒๘๑ 
 
 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๙๙.๑๓ 
 

๘๘.๕๓ 
 
 

๙๗.๖๗ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๐.๔๙ 
 

๐.๔๔ 
 
 

๐.๙๗ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

                           
 
                    วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดย
กําหนดนโยบายการพัฒนาไวในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมอยางหลากหลาย ไดแก 
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาในทุก
ระดับชั้นตามรายวิชาที่สอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ นําทักษะจากการ
เรียนในชั้นเรียนมาใช โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประกวดแขงขันแอโรบิคมวยไทย ชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่ ๓ แขงขันกีฬาวอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ แขงขันกฬีาบาสเกตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 



๘๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

แขงขันกีฬาแฮนดบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ แขงขันกีฬาไทย   กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียนในทุกระดับชั้นเพื่อประเมินความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียน
เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง และ เพื่อ พฒันาขีด
ความสามารถใหสูงข้ึน มีความพรอมตอการออกกําลังกายและการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน  
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน เชน กิจกรรมวาดๆ ไปกวาดรางวัล 
  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพครู บุคลากร นักเรียน 
โดยการประชาสัมพันธใหออกกําลังกายตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เชน  ลีลาศ โยคะ 
หองออกกําลังกาย  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก มีการจัดทําบอรดเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษ           
พิษภัยของบุหรี่ และรณรงคสรางความตระหนักใหเห็นถึงโทษของบุหรี่  กิจกรรมตอตานยาเสพติดจัด
ประกวดวาดภาพพรอมคําขวัญเพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด เดินรณรงครอบสถานศึกษาเพื่อให
ความรูกับประชาชนและชุมชนใกลเคียงเห็นถึงอันตรายของยาเสพติด กิจกรรมตอตานโรคเอดส     
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญและการบอกเลาประสบการณจาก
ผูปวยโรคเอดสเพื่อสรางความเขาใจอันดีในการใชชีวิตรวมกันในสังคมและใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับการดูแลและปองกันตนเองจากโรคเอดส มีการจัดแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกทักษะตางๆ อยางเต็มความสามารถ 
  โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม จัดกิจกรรมการสรางสุขในสวนศิลป จัด
กิจกรรมโครงการความรูคูชุมชน กิจกรรมเที่ยวชมศูนยศิลปในเกาะรัตนโกสินทร กิจกรรมการ
ประกวดภาษาไทยกับเพลง กิจกรรมการแขงขันการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
กิจกรรมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ กิจกรรมการแขงขันแฮนดบอลระดับ
มัธยมศึกษาปที่ ๕ กิจกรรมการแขงขันลีลาศภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมสรางรักดวยเพลง โรงเรียน        
สตรีวิทยาเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถทั้งในดานการแสดงออก การประดิษฐสิ่งของเหลือ
ใชออกจําหนายและกิจกรรมเปดตัวชมรม จัดใหผูเรียนมีการรวมตัวทํากิจกรรมรวมกันตามความถนัด 
และความสนใจ เชน การแสดงบนเวที และถนนคนแดงขาว 
  ผลการพัฒนา 
 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ คิดเปน
รอยละ ๙๙.๑๓  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒  มีนํ้าหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  
คิดเปนรอยละ ๘๘.๕๓ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๗  ระดับคุณภาพ    
ดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม    
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียติผูอื่น คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
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 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตร/ีนาฏศิลป 
กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 รองรอยการพัฒนา  
  แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ผลงานละครสั้นตอตานยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
ผลงานการจัดบอรดและคําขวัญตอตานยาเสพติด การฝกปฏิบัติปฐมพยาบาลการชวยฟนคืนชีวิตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ผลงานการทําวิดีทัศนใหความรูการปองกันดูแลตนเองจาก        
สาธารณภัยตางๆ และผลงานนักเรียน/รางวัลและเกียรติบัติ 
  แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
  ๑. การสงเสริมการออกกําลัง กายของนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรม

กระโดดเชือกหลังจากกิจกรรมหนาเสาธง 

  ๒. การดูแลพัฒนานักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายไมผานเกณฑ ใหเขาโปรแกรม

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

  ๓. การสงเสริมใหนักเรียนมีหนังสืออานประจําตัวเกี่ยวกับสุขภาพ กีฬา และ

นันทนาการ เพื่อสงเสริมการแสวงหาความรูในการดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ 

  ๔. การสงเสริมใหครู บุคลากร ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดยจัดใหทุกวันพุธของ

สัปดาหเปนวันออกกําลังกาย เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เชน ลีลาศ โยคะ ฟตเนส 
         

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
ท่ีพึงประสงค 

 
 

 
 

 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 
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          วธีิการพัฒนา   
  โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคโดยกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนสตรีวิทยา  “สถานศึกษาพัฒนาความเปนสุภาพสตรี เปน
เลิศดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนําดวยพลังครู นักเรียน ศิษยเกา ผูปกครองและการ
มีสวนรวมของประชาชน เพื่อกาวสูสากลบนพื้นฐานความเปนไทย โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ” ไดจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล อีกทั้งโรงเรียนไดกําหนดเปนพันธกิจ ไว
ในแผนพฒันาสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  มุงพัฒนานักเรียนเปนสุภาพสตรี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และภาวะผูนํา อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย นําสูการปฎิบัติโดย
กาํหนดเปนโครงงานในแผนปฎิบัติการประจาํป ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 
  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม กิจกรรมบริหารจิต         
เทศนมหาชาติ คายพุทธบุตรี หลอเทียนและแหเทียน กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
กิจกรรมไหวครู เปนตน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความ
กตัญูกตเวทีตอพอแม ผูปกครอง และครู 
  โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําชั้นทุกคนทําแบบประเมิน  
S.D.Q. จัดกิจกรรมเฝาระวังพฤติกรรมที่มีปญหา คัดกรองนักเรียน เพื่อสํารวจพฤติกรรมของนักเรียน
รายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบาน กิจกรรม  Classroom meeting ทุนสงเสริมการศึกษา โรงเรียน       
สตรีวิทยา จัดใหมีการมอบทุนสงเสริมการศึกษาใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีปญหา
ดานเศษฐกิจในทุกปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖  มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
๑ – ๖  จาํนวน ๗๖ ทุน เปนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และจัดกิจกรรม Y-C (Youth counseling) 
เครือขายนักเรียนเพื่อทําหนาที่ปรึกษา โดยรับสมัครนักเรียนหองละ ๒ – ๓ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ – ๕ รวม ๘๐ คน อบรม เปนเวลา ๑ วัน นักเรียนที่ผานการอบรม Y-C สามารถปฎิบัติงานใน
ฐานะ Y-C โดยประสานงานกบัครแูนะแนว 
 โครงการสงเสริมนักเรียนเพื่อความเปนพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย เปน
โครงการที่พัฒนานักเรียน ไดรูจักสิทธิและหนาที่ของตัวเอง โดยจัดกิจกรรม เชน การเลือกตั้งประธาน
นักเรียน สภานักเรียน คายผูนํา เปนตน เปนการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนที่สงเสริมวิถีชีวิตตาม
ระบบประชาธิปไตยในชีวิตจริง 
 โครงการสตรีวิทยารวมพลังรัก ษพิทักษโลก เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนได
ตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมบูรณาการเรื่องการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมจิตอาสาดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 
 ผลการพัฒนา 
  ผลการพัฒนาพบวา ผูเรียนสวนใหญรูสิทธิและหนาที่ของตัวเอง มีความเอื้ออาทรตอ
ผูอื่น กตัญูตอผูมีพระคุณ มีลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครองรูจักเอาใจใส แสดงความกตัญู 
ชวยเหลือพอแม ผูปกครองทําธุรกิจการงาน รักษาชื่อเสียงของวงศสกุล  ประพฤติตนเหมาะสมเปนลูก
ที่ดีของพอแม เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความ
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คิดเห็นของผูอื่น ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มุมานะในการเรียน อยูอยางพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย รักความเปนไทย ยึดถือชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียน ทําความสะอาด
บริเวณหองเรียน หองสมุด หองปฎิบัติการตางๆ ภายในโรงเรียน ตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซ่ึงระบุไว ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซ่ือสัตย
สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝเรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทํางาน ๗) รักความเปนไทย  ๘) มี
จิตสาธารณะ ดังน้ี นักเรียนรอยละ ๑๐๐ แสดงออกถึงลักษณะที่พึงประสงคครบทั้ง ๘ ประการ  
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒  ผูเรียนมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ คิด
เปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓   ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔  ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รองรอยการพัฒนา  
  รองรอยการทํากิจกรรมตางๆ  ของแตละโครงการ ปรากฏในรายงานผลการ
ปฎิบัติงานปการศึกษา ๒๕๕๖  ของทุกหนวยงาน ซ่ึงผลการดําเนินงานอยูในระดับดีถึงดีมากทุก
กิจกรรม นอกจากน้ียังปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรู บันทึกการประชุม
สภานักเรียน 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 ๑. จัดกิจกรรมวินัยสรางคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนที่ ยังมีพฤติกรรมผิดระเบียบ
วินัยเปนการพัฒนาเฉพาะกลุม 
 ๒. มุงพัฒนานักเรียนใหเปนตนแบบสุภาพสตรี สุภาพออนนอม ทักทายหรือยกมือ
ไหวเมื่อพบครู กมตัวเมื่อเดินผานผูใหญ 
 ๓. สงเสริมใหนักเรียนดูแลรักษาประโยชนของสถานศึกษา เชน รักษาความสะอาด
ของหองเรียน ลดการใชพลังงานไฟฟา รวมทั้งดูแลตนเองรักษาทรัพยสินของตนไมใหสูญหาย 
 ๔. สงเสริมใหนักเรียนมีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ไมฟุมเฟอย มีเงินเหลือเก็บผาน
ธนาคารโรงเรียน  รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และส่ือตางๆรอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ 
การเรียนรูระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  และ
นาํเสนอผลงาน 
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     วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อให
ผูเรียนบรรลุผลตาม  ตัวบงชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ ในมาตรฐานที่ ๓ โดยทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสอดแทรกบูรณาการ ทักษะการอาน การฟง การพูด เขียนและตั้งคําถามเพื่อศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติม ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู
รวมกันเปนกลุมและลงมือปฏิบัติ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว นอกจากน้ี โรงเรียนใหความสําคัญกับ
การพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง โดยกําหนดนโยบาย จัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมดังน้ี 
 โครงการสงเสริมการอานบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา กิจกรรม “วางทุกงานอาน   
ทุกคน” ในทุกวันศุกรของแตละสัปดาหตลอดปการศึกษาตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. นักเรียน
บันทึกสรุปสิ่งที่ไดจากการอานในสมุดบันทึกการอานทุกครั้งสงอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมยอดนักอาน
ของหองสมุดโรงเรียน ประกวดคําขวัญสงเสริมการอาน เรียงความเกี่ยวกับวันสําคัญ ประกวดเขียน
เรื่องสั้นรวมกับชมรมจินตนาการ กิจกรรมสงเสริมการอานของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู ตลอดป
การศึกษา จัดกิจกรรมโลกการอานสูงานเขียน กิจกรรมอานคลอง-เขียนคลอง กิจกรรมแขงขันทักษะ
ภาษาไทย วันสุทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ เชน อานทํานองเสนาะ อานเอาเรื่อง เขียนเรียงความ แตง
คําประพันธ พูดสุนทรพจน  นอกจากน้ียังมีโครงงานของกลุมสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ
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การเรียนในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู ซ่ึงทําใหฝกทั้งทักษะการอานและการคิด
วิเคราะหผานการทํางานวิจัย เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะการคิดวิเคราะห การ
เขียนสื่อความในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง สามารถนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีได
อยางนาสนใจ และจัดกิจกรรมเสริมความรูสูความสําเร็จ พัฒนาเด็กออนใหรักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอยางตอเน่ือง จากการดําเนินงานดังกลาว พบวา 
 ๑. ผูเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 
คนควาความรูเพิ่มเติมจากการอาน สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกขอมูลความรูที่ไดจากการอาน
วารสาร หนังสือพิมพ 
 ๒. ผูเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู หองสืบคนขอมูล ( IT)  
สามารถคนควาหาความรูจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ๓. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสรุปความรู ประสบการณได
อยางมีเหตุผล พัฒนาตนเองอยางสรางสรรคเปนรูปธรรม 
 ๔. ผูเรียนทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูแสวงหาความรู นําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควาของตนเองได โดยครูมอบหมายผานการเรียนรูในวิชาตางๆ ของ ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูทั้งแบบกลุมและรายบุคคล 
 ผลการพัฒนา  
 มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติมคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔  ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการ เรียนรู  และนําเสนอผลงาน คิดเปน        
รอยละ ๑๐๐  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 รองรอยความพยายาม    
 แผนการจัดการเรียนรูและบันทึกหลังสอนของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียนของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผลงานกิจกรรมอานดีมีสุข
สนุกผานสื่อของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผลงานการมีทักษะการอานและคิดวิเคราะห
ผานการเขียนของนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปที่ ๑-๔ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สถิติการใช
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม และหองสืบคนขอมูล ( IT)   และสมุด
บันทึกการอานของนักเรียนทุกคน 
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 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. รณรงคใหนักเรียนอานหนังสือนอกเวลาอยางนอยเดือนละ ๕ เลม 
 ๒. จัดกิจกรรมตอบปญหาวิชาการ สัปดาหละ ๑ ครั้ง  
 ๓. เพิ่มโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีกับ
หนวยงานภายนอกและระดับนานาชาต ิ
 ๔. สงเสริมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการเรียนศิลปะ  
 ๕. จัดทําโครงการพัฒนาการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความโดยใชรูป        
แบบพหุระดับ 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คดิสรางสรรค    ตดัสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสต ิสมเหตผุล 
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๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน 
ฟง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวธิกีารของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสรางองคความรูท่ีเปน
ประโยชน 
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                 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับตางๆ ทั้งใน ๘ กลุม
สาระการเรียนรูและจัดกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล จัดใหมีรายวิชาเพิ่มเติมการ
สอนวิจัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการคิด 
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ทักษะการวิจัยและการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยเนนการทําวิจัยเชิงสํารวจ นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุม คิดอยางมีระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ ๑ 
กําหนดประเด็นปญหาวิจัย ข้ันที่ ๒ สรางสมมติฐานการวิจัย ข้ันที่ ๓ คิดและกําหนดแบบแผนการวิจัย 
ข้ันที่ ๔ ดําเนินตามแผน ข้ันที่ ๕ สรุปผลการวิจัย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ นักเรียนทุกคนทําวิจัยเชิง
ทดลองหรือกึ่งทดลอง  (การศึกษาคนควา และสรางองคความรู) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และ ๕ 
นักเรียนทุกคนทําวิจัยประเภทเชิงสํารวจ เชิงทดลองและเชิงคุณภาพ โดยออกแบบการวิจัยให
สอดคลองกับแผนการเรียน (การศึกษาคนควา และสรางองคความรู) 
 นอกจากนี้ โรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถดานการคิด โดย
กําหนดนโยบายการพัฒนาไวในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมความสามารถดานการคิดอยางหลากหลาย ดังน้ี 
 โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชกระบวนการวิจัย  โดยกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร จัดคายฝกอบรมโครงงานวิจัยสําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ณ สถานีวิจัย
สิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร จํานวน ๑๙ เรื่อง 
  โครงการรักอานสงเสริมใหผูเรียนมีผลงานจากการอานหนังสือนอกเวลาเรียน และ
ใชแหลงเรียนรู ผูเรียนสามารถนําไปใชเขียนเปนความเรียงข้ันสูงในสมุดบันทึกกิจกรรม เขียนบันทึก
การเดินทาง   สวนกิจกรรมในระดับชั้นเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห จากการฟง ดูละครหรือภาพยนตร ผูเรียนวิเคราะหแนวคิดการใชภาษาความ
นาเชื่อของเรื่อง วิเคราะหคุณคาของเรื่องนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน กิจกรรมโลกการอานสู
งานเขียน ตามโครงการรักการอาน เพื่อสงเสริมการอานบูรณาการทักษะการคิด วิเคราะห  
คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรคผลงานในรูปแบบตาง ๆดังน้ี 
   ม.๑ เขียนบันทึกการเดินทาง  
   ม.๒ เขียนแนะนําหนังสือ  
   ม.๓ จัดทําหนังสือเลมเล็ก  
   ม.๔ เขียนบทพูดสุนทรพจน  
   ม.๕ เขียนเรื่องสั้น   
   ม.๖ เขียนบทความ  
 และจัดกิจกรรม English Speaking Day ผูเรียนสามารถนําเสนอความรูโดยใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหนาเสาธงได ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคภาคภูมิใจในผลงานของตน 
จากการนําเสนอกิจกรรมดังกลาว 
 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของตนเอง คาดการณ และแกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบ  ดังเห็นไดจากกิจกรรมอบรม
เครือขายเพื่อนที่ปรึกษา ( Youth counseling - YC) กิจกรรมคายบูรณาการคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และโครงการสงเสริมนักเรียนเพื่อความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมคายผูนําแสดงบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม  
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 ผลการพัฒนา   
 มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลคิดเปนรอยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
  ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ ผูเรียนนําเสนอความคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓ ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๔.๔ ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ                       
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  รองรอยความพยายาม 
  แผนการจดการเรียนรูของทุกลุมสาระการเรียนรูและบันทึกหลังการสอน 
ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ วารสาร Seienec SW ป ๒๕๕๖ หนังสือ
นักวิจัยสตรีวิทยา ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร ๔๕ เรื่อง แฟม
เอกสารการทํากิจกรรม ไดแกเอกสารการทําสื่อประสม พิธีเปดงานวิทยาศาสตรนิทรรศน เอกสารการ
ทําสื่อประสมพิธีเปดงานกีฬาประเพณี เอกสารประกวดคําขวัญการตอตานยาเสพติด เอกสาร  และ
กิจกรรมจิตอาสา เอกสารการเขาคายนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ผลงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจากการฟง ดู ละครหรือภาพยนตและผลงานกิจกรรมอาน
คลอง – เขียนคลอง 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลงานโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมในเวทีวิชาการตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 ๒. สงเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษ ไปเขารวมการแขงขัน หรือประกวดในเวที
ตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 ๓. พัฒนาและสงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยเขารวมแขงขันใน
ระดับประเทศใหมากข้ึน 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 
 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
เปนไปตามเกณฑ 
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 วธีิการพัฒนา   
 โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ อยาง
หลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ ๕ และใหความสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธ โดยกําหนดนโยบายไวในแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๖ มีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอยางหลากหลาย ไดแก 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู  
Get ready O-NET  LAS ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทึ่ ๒,๓,๕,๖ 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางโครงงาน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใชตําราภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ม.๑-ม.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขม 
(Intensive English) ระดับชั้นม.๒ ม.๔-ม.๖ คาย Intensive English ภาคฤดูรอนสําหรับนักเรียนที่
เรียนหลักสูตรปกติ  กิจกรรมเสริมประสบการณอื่นๆ ดานภาษาและวัฒนธรรมจีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส 
เยอรมัน กิจกรรม Chinese Song Winnig คัดเลือกนักเรียนที่สนใจและรักภาษาจีนเขารวมโครงการ 
 โครงการรักการอาน  ผูเรียนมีผลงานจากการอานหนังสือนอกเวลาเรียน และการใช
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูเรียนบันทึกการอาน ในสมุดบันทึกการอานทุกครั้ง 
  โครงการหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ดนตรีและกีฬา จัดกิจกรรมสรางสุขในสวน
ศิลป กิจกรรมภาษาไทยกับเพลง กิจกรรมเที่ยวชมศูนยศิลปในเกาะรัตนโกสินทร กิจกรรมดานการ
กีฬา ไดแก การเคลื่อนไหวรางกายประกอบดนตรี การแขงขันบาสเกตบอล การแขงขันแฮนดบอล 



๙๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

การแขงขันลีลาศ รณรงคและประชาสัมพันธใหออกกําลังกาย จัดใหมีเครื่องออกกําลังกายประจําจุด
ตางๆ ในโรงเรียน 
 นอกจากนี้ โรงเรียนไดรับความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ จากผูบริหาร ครู 
ผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี  
 ผลการพัฒนา   
 มาตรฐานที่  ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีระดับคุณภาพ      
ดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ                       
คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๕.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตาม
เกณฑ คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ ผูเรียนมี ผลการทดสอบ ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรัอยละ 
๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม  
  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ รายงานผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ 
มัธยมศึกษาปที่ ๖ และรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษาควรสงเสริมและเรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ 
โดยการวิเคราะหผลการสอบของผูเรียน เพื่อแนะแนวดานการสอบแกผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 
 

 
 

 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
ในการทํางาน และภูมใิจในผลงาน

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๓,๓๕๙ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความ 
หมาย 

ของตนเอง 
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

 
๓,๓๕๙ 
๓,๓๕๙ 

 

 
๓,๓๕๙ 
๓,๓๕๙ 

 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 
๕ 
๕ 

 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 

 

 
                วธีิการพัฒนา  
  โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมตางๆ  โดยใช
กระบวนการทํางานกลุม กระบวนการวิจัย ภายใตการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ตามกลยุทธและ
เปาหมายของการศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามตัวบงชี้ ๖.๑-๖.๔ ในมาตรฐานที่ ๖ โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
 โครงการคายบูรณาการสําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ  กิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลักสูตร และนอกหลักสูตร โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สงเสริมการจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนคิดวิเคราะห วางแผน เชน กิจกรรมคายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายโอลิมปก
วิชาการ สอวน.  คาย English Camp  
 จัดสงเสริมพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการใหเต็มศักยภาพ เชน เชิญวิทยากรมาให
ความรูในดานวิชาการและดานอาชีพ การทํา MOU กับหนวยงานตางๆ โดยผานกิจกรรมโครงงาน
ตางๆ กิจกรรมวันถนนคนแดงขาว กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมคายคณิต-วิทย 
โอลิมปก กิจกรรมคายทักษะนักเรียนหองเรียนพิเศษ นิทรรศการวิชาการ กีฬาประเพณี  
 โครงการพัฒนาทักษะการคิด โดยใหนักเรียนทําวิจัยแบบบูรณาการ สงเสริมพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดอยางเปนระบบบ พัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นดวยการจัดสงเสริมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การคนควาการทํางานกลุม การใช
กระบวนการวิจัย การทําโครงงาน 
 โครงการความรูคูชุมชน วิเคราะหตนเองตอการศึกษาสายอาชีพสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวของกับอาชีพที่ตนสนใจ โดยจัดทํา
กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ม.๓, ม.๖ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแอดมิดชั่น กิจกรรมการ
นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูอาชีพในทองถ่ิน การสํารวจเจตคติที่ดีตองานอาชีพของนักเรียน 
กิจกรรมโครงการมาชวยกันคา มาชวยกันขายและธนาคารโรงเรียน 
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 ผลการพัฒนา   
 มาตรฐานที่  ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ ความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ คิดเปนรัอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม 
 ผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ , ๒, ๔ และ ๕ วารสาร Seienec SW 
ป ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ผลงานโครงงงานวิทยาศาสตร ๔๕ เรื่อง แฟมเอกสาร
การทํากิจกรรมไดแกเอกสารการทําสื่อประสม พิธีเปดงานวิทยาศาสตรนิทรรศน เอกสารการทําสื่อ
ประสมพิธีเปดงานกีฬาประเพณี เอกสารการจัดกีฬาประเพณี เอกสารการเขาคายนักเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร และคณิตสาสตร แฟมสะสมผลงานนักเรียน สมุดภาพการจัดกิจกรรม           
สถิติการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนในการทําแผนงานโครงการพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 ๒. การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ จัดทําโครงการและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน 
 ๓. การวิจัยผลการพัฒนาผูเรียนในดานการหาความรูที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 ๔.  การจัดทําโครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
 ๕. การทํา MOU กับหนวยงานตางๆ   เพื่อประสานความรวมมือ พัฒนาผูเรียนดาน
สงเสริมเจตคติที่ดีตออาชีพ 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

จํานวน
ครู 

ท้ังหมด 

จํานวน
ครู 

 ท่ีผาน
เกณฑ

คุณภาพ 

คิดเปน 
รอยละ 

 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 

เทียบ
กับ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล 
ความ 
หมาย 

ดานท่ี ๒ 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

๕๐.๐๐ ๔๙.๔๔ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
- ครูมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
  

๑๖๙ 

 
 
 

๑๖๘ 

 
 
 

๙๙.๔๐ 

๑๐.๐๐ 
 
 

๑๐.๐๐ 

๙.๙๔ 
 
 

๙.๙๔ 

๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 

หมายเหต ุ: ครูประจําการท้ังหมด ๑๓๓ คน ครูอัตราจางท้ังหมด ๓๖ คน 

 
                   วธีิการพัฒนา    
 โรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยโรงเรียนไดมีการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาครูไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงการ  กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาครูอยางหลากหลาย ไดแก โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหองเรียนดิจิตอล ดวย
ระบบ Google Apps for Education  กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรูคณิตศาสตร เรื่อง
นวัตกรรมการเรียนรูดวยโปรมแกรม GPS  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับครูโดยอาจารยเจาของภาษา กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรูภาษาตางประเทศ  
เรื่องการสอนภาษาอังกฤษอยางไรใหตรงใจผูเรียน กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรู
วิทยาศาสตรเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรูสังคมศึกษาฯ เรื่อง 
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรูศิลปะ เรื่อง
ผลิตนวัตกรรมการเรียนรูดวยโปรแกรม E-Book  กิจกรรมอบรมศักยภาพครูกลุมสาระการรูการงาน
อาชีพฯ เรื่องการผลิตสื่อและการทําขอสอบ On line โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
สถานศึกษาภายในประเทศและตางประเทศอบรมการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ Asian 
University จังหวัดชลบุรี  ระยะเวลา ๑ เดือน จํานวนครูเขาอบรม ๑๐ คน ครูทุกคนศึกษาดูงานดาน
การเรียนการสอน ณ โรงเรียนเชียรมาตุ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนมาตรฐานสากล  โครงการพัฒนาครูดานการทําวิจัย          
ในชั้นเรียน สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน  โครงการหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมเปนโครงการ
นําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงจัดอบรมพัฒนาครูอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งไดรับความรวมมือจากบุคลากรและองคกรจากภายนอกเปนอยางดี นอกจากน้ี โรงเรียนมีการ
ดูแลใหคําแนะนําครูโดยการนิเทศการสอน  มีการวางแผนการจัดการเรียนรูตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  
สังเกตการสอนของครูทุกคน  โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  นิเทศ



๙๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

การใชสื่อในการจัดการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูที่สอนใหผูเรียนคิดและเรียนรูดวยตนเอง 
นอกจากน้ีโรงเรียนมีการวิเคราะหแบบทดสอบของครูทุกคนโดยใชโปรแกรม SIA  วิเคราะหคะแนนสูง
ต่ําของ กลุมละ ๗๕ คน เพื่อหาคุณภาพของขอสอบที่ดีไปใช มีการประเมินครูดานการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการประเมินมาพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบดวยวิธีการ
หลากหลาย เชน สํารวจครูที่ตองการไปฝกอบรมและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูพิจารณาความ
เหมาะสม นอกจากน้ีไดเชิญวิทยากรมาอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการภายในกลุมสาระการเรียนรูและ
โรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนสอนภายในกลุมสาระฯ 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนสงเสริมใหครูทุกคนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  มุงใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะ
กระบวนการที่เปนความคิดรวบยอด และคุณลักษณะที่พึงประสงค ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล     
มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การใชแบบสํารวจวิธีการเรียนรูแลวนําขอมูลมาวางแผนจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียน ผูเรียนสวนใหญเรียนรูจากการปฏิบัติจริง นําขอมูลมา
วางแผนสอนเสริมเพิ่มเติมแบบฝกทักษะ มีการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพของผูเรียนโดย
ฝกทักษะกระบวนการคิด การสรางโครงงาน การประดิษฐรูปทรงเรขาคณิตบรรจุภัณฑ เปนตน เรียนรู
จากประสบการณจริงโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรียนรูจากกระบวนการวิจัย เชน การศึกษา
สภาวะทางจิตของสุนทรภู พลาสเตอรสมุนไพรกันยุง  เปนตน เรียนรูจากการปฏิบัติ เชน การจัดสวน
ถาด การเลนดนตรีไทย การรองเพลงและการรํานาฎศิลป การทําอาหารและขนมไทย โดยใช  
ภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากน้ีครูยังจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูโดยการกระตุนดวยคําถาม
เสริมแรงดวยคําพูดเชิงบวก เปนมิตรกับผูเรียน ดูแลเอาใจใสกันอยางทั่วถึง ครูมีการใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก สื่อ E-Book  แผนภาพ แผนภูมิ อุปกรณการทดลอง สไลด เกม ซีดี 
คอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม PowerPoint รวมทั้งสื่อของจริง และครูมีการประเมินความกาวหนา
ของผูเรียนจากการตอบคําถาม การทําใบงาน การนําเสนอผลงาน การประดิษฐชิ้นงานและการสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง โดยใชแบบประเมินความสําเร็จของ
งาน ความรูสึกของผูเรียนและหัวขอที่เรียน ครูนําเสนอผลการประเมินมาจัดสอนเสริมผูเรียนเปน
รายบุคคล ใหแบบฝกหัดเพิ่มเติม และสอนทบทวนในชั่วโมง รวมทั้งมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาสื่อ  เชน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน โดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ครูมีความรูความเขาใจในหลักจิตวิทยาและพัฒนาการ มีทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียนและผูที่เกี่ยวของให
คําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ     
เสมอภาค ครูมุงมั่นในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา                 
เต็มความสามารถ อุทิศตนในการพัฒนาผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนสตรีวิทยาใหความสําคัญกับการสงเสริมศักยภาพของครูมีทักษะการ
ปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรากฎผลดังนี ้
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 ๑. ครู ทุกคน มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ๒. ครูรอยละ ๘๐.๘๙ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 ๓. ครูรอยละ ๘๐ ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 
 ๔. ครูรอยละ ๘๐.๕๐ จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  
 ๕. ครูทุกคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถ่ินมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู 
 ๖. ครูทุกคนมีการวัด ผลและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
 ๗. ครูทุกคนใหคําแนะนํา คําปรึกษา  และแก ไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน  
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 
 ๘. ครู รอยละ ๖๖ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 
 ๙. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 ๑๐. ครูทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
 รองรอยความพยายาม 
 แผนการจัดการเรียนรูและบันทึกหลังการสอนของครูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู    
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู เอกสารการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เอกสารการใช
แหลงการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี เอกสารการประเมินแบบวัด/แบบทดสอบทุกรายวิชา แฟมผลการ
วิเคราะหขอสอบของ ๘ กลุมสาระการเรียนรูและงานวัดผลโรงเรียน  งานวิจัยในชั้นเรียน เอกสารการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เอกสารการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู แบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน แฟมสถิติการประชุมอบรมสัมมนาของสารสนเทศ
โรงเรียน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ครูสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการใชสื่อเทคโนโลยีและ
เทคนิคการเรียนรูที่เหมาะสม 
 ๒. โรงเรียนประเมินการจัดการเรียนรูของครูอยางตอเน่ืองทุกภาคเรียน  
 ๓. สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ  
 ๔. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนใหบรรลุเปาหมาย
ของการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชผลการ
ประเมิน และผลการวิจัยเปนฐาน 
คิดท้ังดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 
๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชน
พงึพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เตม็เวลา 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
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๒.๐๐ 
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ดีเย่ียม 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

                           
             วธีิการพัฒนา   
 แนวคิดหลักที่โรงเรียนสตรีวิทยาใชในการบริหารจัดการ คือ การทํางานรวมกันเปน
ทีม ทุกคนมีสวนรวมในการคิด วางแผน การวมกันปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ทุกฝาย 
บริหารงานตามวงจร แบบ P D C A (Plan, Do, Check, Act) ในการดําเนินงานทุกกิจกรรมจะมีการ
ติดตาม และประเมินผลการทํางานเปนระยะ โดยผูที่ไดรับมอบหมายจะรายงานใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
ทราบ สิ่งที่โรงเรียนไดริเริ่มการดําเนินงานโดยใหบุคลาก รมีความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ทํางานและรักองคกร เปนวงจรแหงการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอโรงเรียน  
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     ๑ . ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
  ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการพัฒนาที่ทันสมัยสอดคลองกับบริบท กําหนดทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน นําชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโดยยึดหลัก การพิจารณา จุดเดน       
จุดดอย โอกาส ปญหา และปจจัยตางๆ ดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยี ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มาประกอบการกําหนดเปนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ  โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
อยางชัดเจนมีการวิเคราะหประเมินเปาหมายและทิศทางการพัฒนาตลอดเวลา  ทาํใหสามารถแสดง
ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชนมีการคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนการกระตุนครูและ
บุคลากรใหรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ทําใหสามารถ ชี้ทิศทาง เปาหมายในการทํางาน  
สามารถกําหนดขอบขายของงาน หรือภาระหนาที่ที่สงผลใหบุคลากรทํางานไดสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
มีการสรางขวัญกําลังและใจใหแกผูรวมงาน มีการสรางทีมงาน เพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๒. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
  ในการกําหนดทิศทางการบริหารการศึกษาเชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
อัตลักษณ เอกลักษณ ผูบริหารมี การประชุมระดมความคิด  (Brain Storming) และ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshops) การใชกลุมงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ  (Special Task Forces and 
Committee) การสรางและสานวิสัยทัศน  (Shared Vision ) การจัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเรียนรู การใชระบบขอมูลและระบบรวมศูนยขอมูล  (Centralize)  การจัดระบบการสื่อสารที่ดี
และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  มีการจัดสรรหนาที่และอํานาจ  ในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงาน คนในองคกร หรือทีมงาน เพื่อตองการใหมีทุกคนในองคกรไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การกอใหเกิดสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนและองคกรไดอยางแทจริง  มีการผลักดันให
คนในองคกรไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององคกร  รับรูปญหาที่
เกิดข้ึนและลดความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในการทํางานทําใหทุกคนในองคกรตองรวมตัวกันเปนทีมงาน  
(Teamwork) เพื่อผนึกกําลังและศักยภาพ  ในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ  เปนไปตาม
หลักการขององคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ใชระบบระบบสารสนเทศ การวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ เปนตัวแปรสําคัญในการวิเคราะห ประเมิน ตัดสินใจ  
 ๓. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 
  การ บริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินการดําเนินงาน โดยมี การประเมินกอน
ดําเนินการ   ประเมนิจุดมุงหมาย สํารวจความตองการ  (Need  Assessment) ศึกษาหาความเปนไป
ได  (Feasibility) พิจารณาสภาพความพรอมในการดําเนินโครงการ ประเมินระหวางดําเนินการ   เพื่อ
ศึกษาหาความกาวหนาของโครงการ เพื่อทราบปญหาอุปสรรคแตละชวง และนําขอมูลมาปรับปรุง  
และการประเมินเสร็จสิ้นโครงการ  เพื่อดูวาบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายมากนอยเพียงใดเนนผลที่เกิด
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จากโครงการเปนการติดตามงานเปนขั้นสุดทายของการประเมินโครงการ ดูสภาพความสําเร็จ ความ
ลมเหลวของโครงการ ทําใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มที่และคุมคา  ทราบปญหาอุปสรรค 
ขอดี ขอเสีย ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแกไข มีการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ๔ .  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

  ผูบริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
ทั้ง  ๓ 0  ดานคือ  ดานการบริหารจัดการศึกษา   ดานกระบวนการเรียนการสอน   และดานการพัฒนา
หลักสูตร   

มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเน่ืองเปนระบบ มีการ
นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเน่ืองติดตอกัน 

ใชหลักการมีสวนรวม  หลักการบริหารจัดการที่ดี  หลักคุณภาพการศึกษา หลักการ

ตรวจสอบแล ะถวงดุล หลักระดมทรัพยากร  หลักความเปน วิชาชีพ หลักการจัดการอยางเปนระบบ
และหลักบูรณาการ   โดยใชยุทธศาสตรการบริหารแบบกระจายอํานาจ ไดแก ยุทธศาสตรการมีสวน   
รวม การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การกํากับ ติดตาม การระดมทรัพยากรแบบเครือขาย 
การใชเทคโนโลยีการประสานงาน การบูรณาการ และการทํางานที่เนนคุณภาพทั่ วทั้ งองคกร  
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง ๔ ดานของสถานศึกษา ไดแก งานวิชาการ งานดาน
งบประมาณ งานดานบริหารบุคคล และงานดานบริหาร มีการดําเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการ
ดําเนินงาน และรายงานผลประจําปตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลาที่กําหนด  

 ๕. นักเรียนผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  การจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมโดยสํารวจความ 

ตองการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน สํารวจ แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารงาน ดานวิชาการ คือรวมเปนตัวแทนผูปกครองในระดับชั้น ดานบุคลากร คือรวมเปน
คณะกรรมการชมรมผูปกครอง ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือรวมกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดข้ึนอยางตอเน่ือง ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม คือรวมใหขอมูลเมื่อพบปญหา
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานกิจการนักเรียน คือรวมแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

 ๖ . ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  
  ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา และการเลือกใชสื่อการเรียนรู  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีการติดตามกํากับ ประเมินและนําผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาทําการรวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี สามารถให
คําแนะนํา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลาทําการ 
 ผลการพัฒนา 
 ในการจัดระบบการบริหาร  โรงเรียนจัดผังขององคกร  การปฏิบัติงาน  ขอบเขต 
หนาที่ของบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน มีปฏิทินการปฏิบัติงานอยางชัดเจน บุคลากรทุกระดับเขาใจ
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ภาระหนาที่  ความรับผิดชอบ  ทํางานไมซํ้าซอน  บรรยากาศการทํางานดี การนิเทศภายใน ผูบริหาร
ใหความสําคั ญในการประชุม/อบรม/สัมมนาตามที่หนวยงานตนสังกัด จัดส งครูและบุคลากรเข า
รวมกับอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานตามที่รับผิดชอบ มีการดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการเปนสวนใหญ ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน การปฏิบัติงานที่กําหนดจะรับ
ฟงความคิดเห็นจากมติที่ประชุม ใชผลการวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษามีความพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน  
 รองรอยการพัฒนา 
 ๑. ไดรับรางวัล OBEC AWARDS เหรียญทองระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๖ ของ
สพฐ. 
   ๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติ 
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 นํา0

 
ระบบ TQA (Thailand Quality Award) มาใชในการบริหารจัดการโรงเรียน 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี  ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๐ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดาํเนนิงานของสถานศกึษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพฒันาสถานศกึษา 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๘๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๔ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีมาก 

 
 วธีิการพัฒนา  
 การแตงตั้งและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงาน
ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนทั้ง ๗ กลุม ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ  
กลุมบริหารทั่วไป  กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารนโยบายและแผน 
และกลุมบริหารงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ 



๑๐๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 ผลการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําไดครบตามเกณฑ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารการทบทวน
นโยบาย การกํากับดูแลสถานศึกษา และกรอบพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่เกี่ยวกับผลการดําเนินของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิด
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูต
กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ 
 

๙.๘๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม  
และตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรูไดดวยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่าํเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 
ทุกคน 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๘๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 

 
 วธีิการพัฒนา   
  โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงโรงเรียนไดจัดกระบวนการเรียนรู และจัดกิจกรรมตางๆ บนพื้นฐานความ



๑๐๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

เชื่อวา ผูเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ จัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม รักความเปนไทย สามารถกาวไกลสูระดับสากล 
 ปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ English Program (EP) และการจัดหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาโรงเรียนจัดทํา
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแบบเรียนรัตนสังวาลย 
เพื่อใชในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนทุกคน ปลูกฝงใหผูเรียนนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แหงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผูทรงเปนองคราชูปถัมภของโรงเรียนสตรีวิทยา 
 โรงเรียนจัดโครงสรางหลักสูตรอยางหลากหลาย ใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความถนัด และความสนใจ อีกทั้งมีโครงสรางหลักสูตร หรือจัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ไดแก โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (Gifted for Mathermatics) โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร –คณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรตามแนวทาง พสวทและสอวน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเขม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเนตรนารีและ
ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม    
 การจัดกระบวนการเรียนรู ครูเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง ออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีสงเสริมทักษะการคิดโดยใชกระบวนการวิจัย การ
ทําโครงงาน การสรางสิ่งประดิษฐ การเรียนรูผานประสบการณจริง เชน การผากบ การทดลอง    
การหักเหของแสง  การใชกลองจุลทัศนศึกษาโครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว โดยวิธีการเรียนรู
จากการปฏิบัติในสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เชน การจัดสวนถาด ฝกปฏิบัติทักษะการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ การทําอาหารและขนมไทยโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน การประดิษฐดอกไม 
งานประดิษฐคริสตัล กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เชน การเลนดนตรีไทย ดนตรีสากล วาดภาพ เปนตน 
 โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กํากับติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ พัฒนาคุณภาพครูและประเมินผลการจัดเรียนการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ 
ครูเกานิเทศครูใหม เพื่อกํากับติดตามการจัดสอนใหตรงตามจุดมุงหมายในแผนการจัดการเรียนรู จัด
ใหมีการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรูและตางกลุมสาระฯ  เพื่อใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
เพื่อนครู กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม มีหนวยงานนิเทศภายในกลุมสาระฯ มีแผนปฏิบัติงานของ
กลุมสาระฯ ประชุมกลุมสาระฯ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง สงครูในกลุมสาระฯ อบรมกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน มีการกํากับติดตามการทํางานใหทันตอเวลา ถูกตอง 
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ครูนิเทศครูดวยกันและใหนักเรียนประเมินการ
สอนของครูทุกคน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 โรงเรียนใหความสําคัญในดานคุณภาพผูเรียน ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยแหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ครูที่ปรึกษาทุกคนรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะห



๑๐๒ 
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ผูเรียน คดกรองนักเรียนโดยใชแบบประเมิน S.D.Q เพื่อสํารวจพฤติกรรมของนักเรียน ผลจากการ
ประเมนิ S.D.Q พบวานักเรียนไมมีพฤติกรรมเสี่ยง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา หากพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงจึงสงตองานแนะแนว เพื่อปรับพฤติกรรม หากพบวาไมสามารถปรับ
พฤติกรรมเสี่ยง หรือไมสามารถแกปญหาไดสงตอแพทยเพื่อแกไขปญหาตอไป นอกจากน้ันมีกิจกรรม
เสริมตางๆ ไดแก กิจกรรมเยี่ยมบาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครู ๒ คนเยี่ยมบานนักเรียน ๕ ครอบครัว 
กิจกรรม Classroom meeting ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และกิจกรรมโฮมรูม ( Home Room ) ทุกวัน
จนัทร-วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 
 ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาดําเนินการปรากฏผลดังน้ี 
 ๑. จัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน อยูในระดับดีเยี่ยม  
 ๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย 1

1

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจอยูในระดับดีเยี่ยม 

1

 ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน อยูในระดับดีเยี่ยม 
 ๔. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง อยูในระดับดีเยี่ยม1

 ๕. จัดการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับดีมาก 

  

 ๖. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
อยูในระดับดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม 
 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวิทยา หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรทองถ่ินสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
แบบเรียนรัตนสังวาลย แผนพัฒนาสถานศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติการประจําป           
พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชั้นมัธยมศึกษา  แฟมเอกสารโครงการ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แฟมเอกสารโครงการนิเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา บันทึกการประชุมของทุกกลุมสาระฯ  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ๑. จัดโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ และความสนใจ ของนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เปดโปรแกรมการเรียนที่มีความหลากหลายมากข้ึน 
 ๒. ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 
 



๑๐๓ 
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มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

 
คะแนน 

เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม 
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ 

 

๑๐.๐๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพ
ใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ /กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน 
๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและ / หรือเรียนรูแบบ 
มีสวนรวม 

๔.๐๐ 
 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 
 
 
 

๔.๐๐ 
 
 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนสตรีวิทยามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่ดี สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู หองนํ้า 
หองสวม โรงอาหาร อาคารเรียน หอประชุม และจัดบริเวณมุมอาคารมีสวนหยอม  ใหบริการนํ้าดื่มที่
สะอาด โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวในแผนปฎิบัติการประจําป ๒๕๕๖ มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม  ไดแก 
 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู และจัดสภาพแวดลอมตางๆ ภายในบริเวณโรงเรียน และจัดกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนทํา
ใหโรงเรียนมีความรมรื่น ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคครบครันสําหรับใหบริการ
นักเรียน เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังน้ี 
 ๑. การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา 
  ๑.๑  สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษา รมรื่นและปลอดภัย มีบริเวณให
ผูเรียนพักผอนเพียงพอ  การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา สะอาด สงเสริมและ
ปลอดภัยมีบริเวณใหผูเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน โดยเนนจัดบรรยากาศทั่วบริเวณ เชน   
มีสวนพฤกษศาสตร มีการจัดสวนหยอม มีที่พักผอนหยอนใจใหผูเรียน อาคารศิลปะมีที่ใหพัก สบาย   
รมรื่น  มุมอานหนังสือพิมพ และตะกราหนังสือตามจุดตางๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน  สวนอุตุนิยมวิทยา        
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ในการวัดปริมาณนํ้าฝน วัดอุณหภูมิ 
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  ๑.๒ อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคง
แข็งแรง เหมาะสมแกการทํากิจกรรม  มีการตรวจสอบและปรับปรุงเปนประจําทุกป มีระบบดูแล
ความปลอดภัยทั้งในและรอบๆ สถานศึกษา โรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบาย ๕ ส. จัดกิจกรรม   
Big Cleaning Day มีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมสวยงาม ปลอดภัยตลอดเวลา 
สงผลใหอาคารสถานที่ทุกแหง เชน อาคารเรียน ทั้ง ๗ หลัง และหอประชุมโรงเรียน มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง มีการตรวจสอบและปรับปรุงประจําทุกป สะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
อยางชัดเจน มีระบบดูแลความปลอดภัยทั้งในและรอบสถานศึกษา 
  ๑.๓ โรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค
ตางๆ  ในโรงเรียน และแหลงเรียนรูตางๆ มีความเพียงพอ ทันสมัย สวยงาม  มีสภาพใชงาน ซ่ึง
ดําเนินงานในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
   -  ปรับปรุงหองสมุด  
   - จัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณประกอบหองเรียน 2 หอง (English Program)             
    -  จัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณหองเรียนสําหรับ Lab English Program      
1 หองเรียน 
   -  ปรับปรุงสํานักงาน EP (English Program) 
        -  ปรับปรุงหองพักครูชาวตางชาติ  
   -  ปรับปรุงหองประชุมเอลิซาเบธและซอมแซมเกาอี้หองเอลิซาเบธ 
   -  ปรับปรุงหองกิจการนักเรียน 
   -  ปรับปรุงชั้นใตดินลานจอดรถ  
   -  ติดตั้งพัดลมหองนํ้า จํานวน 16 หอง 
   -  ทาสีตัวซี 
   -  เปลี่ยนหลังคาโรงครัว 
   -  ปรบัปรงุหองอาหารครู 
    การดําเนินงานดังกลาวทําใหโรงเรียนสตรีวิทยามีระบบการบริหารอาคาร
สถานที่เหมาะสม มีคุณภาพ ทําใหโรงเรียนสะอาด สวยงาม รมรื่น ถูกสุขลักษณะ เพียงพอและ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัยมีระบบปองกันอันตราย ดวยการ
ดําเนินการตรวจสอบสม่ําเสมอ โรงเรียนจัดใหมีการจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
อาคารทุกอาคาร พื้นที่ตาง ๆ โดยใหลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และจัดจางบริษัทเอกชน  มาดูแล
ทําความสะอาดอาคารเรียน หองน้ํา โรงอาหาร ทําใหผูเรียน ผูปกครอง  ครู บุคลากรทางการศึกษาที่
อยูในโรงเรียนมีความสุขและปลอดภัย 
  ๑.๔ การจัดบริการตางๆ ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง  มีการ
จัดบริการอยางหลากหลายตางๆ เชน หองพักครู มุมพักผอน ศูนยวิชาการ แหลงคนควา โรงอาหาร 
และหองอาหารครู เปนตน 
 ๒.  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
  การสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  โรงเรียนมีการ
จัดบริการดานสาธารณูปโภคดานตางๆ มีการตรวจสุขภาพประจําปของผูประกอบกิจการรานคา
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อาหารภายในโรงเรียนใหผูเรียนมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสมและทั่วถึง มีการ
ดําเนินงานดังน้ี 
  -  ปรับปรุงหองนํ้า – หองสวม อาคาร ๑ อาคาร ๒    
  -  งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับกองอนามัยสิ่งแวดลอม เขตพระนคร  ฉีด
พนสารเคมีปองกันและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายบนอาคารเรียน ทอระบายนํ้า และรอบๆ บริเวณ
โรงเรียน 
  -  งานอนามัยโรงเรียนประสานงานกับกองสงเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร
จัดบริการตรวจสุขภาพประจําป จัดบริการ X-Ray ปอด ตรวจเช็คสุขภาพใหกับพนักงานรานคา และ
พนักงานทําความสะอาดทุกคนภายในโรงเรียน  เพื่อเปนสวัสดิการดานสุขภาพของโรงเรียน และเปน
การวางแผนปองกันการเกิดโรคติดตอ 
 ๓. มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  -  มีหองเรียน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
  -  ติดตั้งอินเทอรเน็ตเพื่อนักเรียนไดสืบคนขอมูล 
  -  จัดซื้อจอแสดงผลขนาดใหญ ติดตั้งบริเวณตึกอาคารเกาทศวรรษ สําหรับ
ถายทอดภาพการจัดกิจกรรมตางๆ และประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียน ใหแกผูรับขาวสารซ่ึง
ไดแก นักเรียน ผูปกครองและครู  
  -  พัฒนาเว็ ปไซตโรงเรียน และติดตั้งสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย ( Wireless) 
ความเร็วสูงภายในโรงเรียน 
 ๔ . หองปฏิบัติการตางๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 
  โรงเรียนสตรีวิทยาไดจัดหองปฏิบัติการตางๆ ไวบริการสําหรับผูเรียนอยาง
เพียงพอ และมุงเนนใหผูเรียนไดใชหองปฏิบัติการตามความสนใจ เชน  
  หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตร  เพื่อใหผูเรียนเกิดความการเรียนรู  คดิเปน      
มีเหตุผล  คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู สรางองคความรูดวยตนเอง สืบคนขอมูลดวยระบบอินเทอรเน็ต ศึกษาหาความรูดวยตนเอง
โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ และนําความรูไปใชใน
การศึกษาข้ันสูงตอไป 
  หองปฏิบัติการเคม ี เปนหองปฏิบัติการและหองเรียนวิชาเคมี ซ่ึงผูเรียนใชในการ
ทดลอง ศึกษาคนควาจากการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในบทเรียน 
  หองปฏิบัติการฟสิกส  เปนแหลงเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ  ในรายวิชาฟสิกส และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ จะมีการฝกทักษะการใชเครื่องมือ 
ประกอบการทดลองเบ้ืองตน ไมวาจะเปนเครื่องมือดานการวัดขนาด เชน เวอรเนียรคาลิปเปอร 
ไมโครมิเตอร หรือเครื่องมือการวัดทางไฟฟา เชน มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป และอื่นๆ โดยในการ
ทดลองน้ันมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทั้งทักษะการใชเครื่องมือ ไดเรียนรูถึงการแกปญหาที่เกิดจากการ
ทดลอง รวมไปถึงการใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการศึกษา ดวยตนเอง โดยมีวีดีทัศนประกอบการทดลองให
ผูเรียนไดศึกษาในระหวางการทดลอง 
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  หองปฏิบัติการชีววิทยา  เปนแหลงเรียนรูสนับสนุนการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ  ในรายวิชาชีววิทยา และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และเปนหองปฏิบัติการพื้นฐาน ซ่ึง
ทําการศึกษาเกี่ยวกับวิชาทางดานชีววิทยา  และดานชีวโมเลกุลระดับเซลล ดานพฤกศาสตร ดานจุล
ชีววิทยา ดานสัตววิทยา เพื่อรองรับการเรียนการสอนของผูเรียน  นอกจากการเรียนการสอนแลวทาง
หองปฏิบัติการมีความพรอมทางดานเครื่องมือวัสดุอุปกรณอยางครบครัน และมีศักยภาพ พอเพียงกับ
จํานวนผูเรียนที่มีอยู  เพื่อรองรับการเรียน  ของครู – อาจารย และผูเรียน นอกจากการเรียนการสอน
เนนการปฏิบัติการ มีความพรอมดานเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ เพียงพอกับความตองการ 
  หองปฏิบัติการ Bio – chem Technology เปนแหลงเรียนรู  สนับสนุนการ
เรียนรูในหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรอื่นๆ 
  หองฟสิกส เปนแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสังเกตและเรียนรูธรรมชาติ ของ
ดาวและวัตถุทองฟา ศึกษาตนกําเนิด วิวัฒนาการ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุตางๆ
รวมทั้งปรากฏการณธรรมชาติที่สามารถสังเกตการณไดในทองฟา เชน  สุริยุปราคา ดาวหาง ดาวตก   
การเปลี่ยนแปลงความสวางของดาวแปรแสง เปนตน 
  หองเรียนสีเขียว เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนมาศึกษาคนควาเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟา การรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ
สนุกสนาน เพื่อใหเกิดทัศนคติในการใชไฟฟาอยางประหยัด และนําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสัย  คณะ
ครู และผูเรียนทุกระดับชั้น  ทุกรายวิชา สามารถมาใชสื่อการเรียน และชุดอุปกรณตางๆ ในหองเรียน
สีเขียว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับการใชสื่อและอุปกรณ ที่มีอยูใน
หองเรียนสีเขียว เกิดการบูรณาการกับรายวิชาตางๆ และสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันได 
  หองจริยธรรม  เปนแหลงเรียนรูที่ใชในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับดานศาสนา 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ประกอบดวย เอกสาร ตํารา สื่อการสอนตาง ๆ ในชวงเชา เวลา ๐๗.๐๐ น. 
จะมีพระจากวัดบริเวณใกลเคียงโรงเรียน อาทิเชน วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษดิ์       
วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน มาใหความรู และฝกอบรมการบริหารจิตแกผูเรียนผลัดเปลี่ยนกันทุกวัน อีก
ทั้งยังจัดเปนหองเรียนพระพุทธศาสนาและธรรมศึกษา 
  หองศูนยวิชาภาษาฝรั่งเศส เปนแหลงเรียนรูที่ใชเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ซึ่งประกอบดวยหนังสือ เอกสาร ตํารา สื่อการสอนตางๆ คอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางกวางขวาง สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเองเปนหองซ่ึงผูสอนวิชา
ภาษาฝรั่งเศสใชในการซอมรองเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส และทํากิจกรรมตางๆ มากมาย 
  หองศูนยวิชาภาษาเยอรมัน  เปนแหลงการเรียนรูการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน โดยจัดบรรยากาศ  และมีสื่อการสอนที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมันเปนหองเรียน
วิชาภาษาเยอรมันที่มีอุปกรณสื่อการสอนตางๆ ที่ทันสมัย 
  หอง Self Access Learning Center (SALC) เปนแหลงเรียนรูที่ฝกใหผูเรียน
มีนิสัย และทักษะการอาน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะมีหนังสือภาษาอังกฤษที่คณะครูผูสอน 
ไดจัดแบงเปนระดับชั้นตามความสามารถในการอานของผูเรียน ซ่ึงตองมีการทดสอบความรูกอน แลว
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จัดเวลาใหผูเรียนเขามาอานตํารา ทําใบงาน และทดสอบเพื่อดูพัฒนาการดานทักษะ การอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียน และเปนการรณรงคใหผูเรียนไดรักการอานมากยิ่งข้ึน 
  หองคอมพิวเตอร ๑ – ๓  เปนหองที่ใชในการปฏิบัติการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอรในทุกระดับชั้น ซ่ึงแตละหองประกอบดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนหองละ ๖๐ เครื่อง  
หองคอนโทรล ระบบ LAN ภายในหองเรียน เพื่อการควบคุมการทํางาน เชื่อมตอกับระบบ LAN ของ
โรงเรียน เพื่อใชงานตางๆ การสืบคนขอมูลดวยระบบอินเทอรเน็ต 
  หองศูนยวิชาศิลปะ เปนหองปฏิบัติการเรียนรูวิชาศิลปะ การออกแบบ การเขียน
แบบ การวาดภาพ และงานศิลปะอื่นๆ 
  หองดนตรีไทย  เปนแหลงเรียนรูฝกปฏิบัติ และฝกซอมดนตรีไทย                 
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องดนตรีไทยชนิดตางๆ เชน สื่ออุปกรณชวยในการเรียนรู ตลอดจนเอกสารตํารา
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย 
  หองนาฏศิลป  เปนแหลงเรียนรูฝกปฏิบัติ และฝกซอมรําการแสดงละคร  ซ่ึง
ประกอบดวยวัสดุอุปกรณ เครื่องประดับ เสื้อผาเครื่องแตงกายสําหรับการในการรําชุดตางๆ 
  ศูนยสื่อคหกรรม   เปนแหลงเรียนรูที่ใชในการเรียนการสอนรายวิชาการงาน
อาชีพสาขาตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการเรียนรู และยังประกอบชิ้นงานตางๆ เพื่อแสดง
ไวใหผูเรียนไดเขาชม 
  ศูนยการเรียนรูสุขภาพ  (Health Learning Center) เปนแหลงการเรียนรูดวย
ตนเองของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และเสริมการเรียนรูในชั้นเรียน มีสื่อการเรียนรู
หลากหลาย เชน หนังสือ วีดิทัศน หุนจําลอง อินเทอรเน็ต ฯลฯ 
  หองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  เปนแหลงเรียนรูที่ใชในการเรียนการ
สอนโดยการสืบคนหนังสือ การยืมคืนใชระบบ  Open biblio โดยเปดใหบริการแก คณะครู ผูเรียน 
บุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา และประชาชนที่สนใจเปดบรกิาร  
  จะเห็นวาหองปฏิบัติการตาง ๆ ของโรงเรียน ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เพียงพอตอความตองการของครู    
  ครู  และผูเรียน มีการใชประโยชนอยางคุมคา การจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 
 ๕. มีแหลงสงเสริมการเรียนรูภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
  ๕.๑  หองสมุดโรงเรียนมีปริมาณหนังสือเพียงพอและมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียนรักการอานและไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ  จัดหมวดหมูตามหลักสากล มีสถิติการ
ยืมหนังสือที่เปนปจจุบัน มีความเคลื่อนไหวในกลุมผูยืมมีแผนการใชหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมให  
ผูเรียนรักการอานไดผล ผูเรียนมีสวนรวมแสดงความเห็นในการจัดกิจกรรมรักการอาน   เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันอยูเสมอ 
   หองสมุดมีการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ และวัสดุที่เอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอนของ ครู-อาจารย ผูเรียนอยางเพียงพอ กับความตองการของครู-อาจารย และผูเรียน โดยเนนการ
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จัดครูผูสอนเปนผูเลือก และในการจัดหาทางหองสมุดเปนผูจัดซ้ือเพื่อใหตรงกับหลักสูตร อน่ึงในการ
จัดซ้ือโดยผูเรียนจะมีแฟมไวใหผูเรียนเสนอหนังสือ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน 
   การจัดหมวดหมูหนังสือหองสมุดไดจัดหมวดหมูตามหลักสากล ไดจัดระบบ
ทศนิยมของ  ดิวอี้ (D.C) มีการยืม – คืน หนังสือใชระบบ Open biblio เชื่อมตอกับระบบการคนหา
หนังสือ โดยใชระบบ LAN เพื่อความสะดวกในการคนหาหนังสือ การยืม – คืน หนังสือของครู-
อาจารย และผูเรียน จะใชระบบเดียวกัน ซ่ึงครู-อาจารย จะมีรหัสประจําตัว โดยใชหมายเลขประจํา
ตําแหนง สวนผูเรียนใชเลขประจําตัวจากบัตรประจําตัวผูเรียน ในการยืม – คืน หนังสือในหองสมุด 
   นอกจากน้ี ในชวงเวลาปดภาคเรียนยังอนุญาตใหผูเรียนยืมหนังสือได  เปน
กรณีพิเศษ ประมาณ ๑ เดือน จํานวน ๕ เลม  สวนครู-อาจารย ยืมได ประมาณ ๑๐ เลม เปนเวลา ๑ 
เดือน  หองสมุดมีแผนการใชหองสมุด โดยจัดทําแผนการใชหองสมุดประจําภาคเรียน   ในแตละภาค
เรียน จะตองทําเปนแผนของแตละปวาจะจัดทําอะไรและมีปฏิทินปฏิบัติงานในแตละเดือน  
  ๕.๒ การจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรู 
   มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกสถานศึกษา
หลากหลายรูปแบบ และวิธีการ ใชประโยชนเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง มีแหลงใหผูเรียนเผยแพร
ความรู นําความรูที่นาสนใจและทันเหตุการณมานําเสนอ ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดและดําเนินการ 
   การจัดมุมแหลงสงเสริมการเรียนรูของโรงเรียน ไดจัดมุมตางๆ ที่เอื้อตอการ
เรียนรู   โดยทุกกลุมสาระฯ จะมหีองสมุดกลุมสาระ มีหองศูนยการเรียนรู มีอุปกรณในการจัดการเรียน
การสอนอยางครบครัน  นอกจากน้ียังมีบริเวณในการจัดเปนแหลงเรียนรู เชน 
   ศูนยนิทรรศนรัตนสังวาลย  เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระ
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ แผนปาย
นิทรรศการ วีดิทัศน สวนที่ ๒ หองมัลติมีเดีย สวนที่ ๓ สวนสมเด็จยา   
   สวนพฤกษศาสตร  เปนแหลงเรียนรูดานพฤกษศาสตรของกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โดยใหผูเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพืช ประโยชนของพืชแตละชนิด        
ระบบนิเวศ ซ่ึงแสดงถึงการอยูรวมกันของมนุษย สัตว และพืช ที่ตางเอื้อประโยชนตอกัน การ อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงถือเปนแหลงฟอกอากาศโดยธรรมชาติ 
   สวนอุตุนิยมวิทยา  เปนแหลงเรียนรูที่เปรียบเสมือนสถานที่ยอยของกรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ใหผูเรียนฝกทักษะการตรวจวัดปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของกับพยากรณอากาศ เชน การ
ตรวจวัดความกดดันอากาศ วัดอุณหภูมิ วัดความเร็วลม ปริมาณนํ้าฝน เปนตน ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจริง นําไปประกอบกับภาคทฤษฎี ที่เรียนจากตํารา เอกสาร ในหองเรียนนอกจากน้ันใน
ระดับชั้น ม. ๑ ยังมีการจัดมุมหนังสือในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาในหองเรียน โดย
หนังสือน้ันไดรับบริจาคจากผูเรียนในหองเรียน เปนการแลกเปลี่ยนกันอานในหองเรียนตามจุดตางๆ 
ยังมี มุมหนังสือพิมพ เพื่อใหผูเรียนศึกษาหาความรูตางๆ ในแตละจุดมีตะกราความรูไวใหผูเรียน
คนควาไดทั่วบริเวณโรงเรียน โดยมีผูเรียนชมรมจินตนาการไมรูจบสูโลกแหงกระดาษเปนผูจัดทําและ
เก็บหนังสือหมุนเวียนกันไป 
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 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน โดยภาพรวมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไดแก 
บริเวณสนาม หองนํ้า หองสวม โรงอาหาร อาคารเรียน และ  บริเวณมุมอาคารมีสวนหยอม ตนไม ไม
ประดับ ทําใหดูสวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศทางวิชาการ  สรุปผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม 
 รายงานการประชุม แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๖ แฟมเอกสารการใหบริการ
หองสมุดหองปฏิบัติการ การปรับปรุงหองสมุดใหมีความทันสมัย หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียน EPหองพักครูชาวตางประเทศและสํานักงาน EP ปรับปรุงหองอาหารครูและลานจอด
รถใตตึกเกาทศวรรษ เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร ทาสีตัวซี ปรับปรุงหองประชุมกิจการนักเรียน ติดตั้ง
พัดลมหองนํ้า และการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและหองปฏิบัติการตางๆ เปนตน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนไดเสนอของบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด ในการปรับภูมิทัศน และควร
ติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ควรรณรงคใหบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 
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เตม็ 
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เทียบกับ 
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แปล 
ความหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ 
 

๔.๙๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศกึษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๐.๙๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

 



๑๑๐ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๕ มีการประชุมชี้แจงกับบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และไดดําเนินงานตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน มีการ 
กํากับติดตามการปฏิบัติงาน ทุกงาน โครงการ และกิจกรรม ตาง ๆ  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาม
ขอบขายของการบริหารงานทุกงาน  มีการใชขอมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษา
อยางมีระบบ โดยการบันทึกขอมูล เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ตามตัวบงชี้ในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีการคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเปนกรรมการ กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลทุกมาตรฐาน มีกระบวนการดําเนินงาน การตรวจติดตาม การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เปนระบบ  นําผลการวิเคราะหขอมูล ตามตัวชี้วัดและผลการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจําป มาจัดทําสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณ ชน มีระบบขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกตอง
และครบถวน 
 ผลการพัฒนา 
  จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงดวยวิธีการที่หลากหลาย  มีการบริหารเชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวม มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน การตรวจสอบและถวงดุลอยางชัดเจน สงผลใหการบริหารจัดการสถานศึกษา เกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลจากแบบประเมินผล ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจเปนอยางดี  ผลการประเมิน
คุณภาพภายในอยูในระดับดีเยี่ยม 
 รองรอยการพัฒนา  
  แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรม  
 -  บันทึกการประชุม คําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 -  สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  
 -  รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจําปของโรงเรียน  
 -  แฟมสะสมงานของครู/ผูบริหารสถานศึกษา  
 -  แฟมประกาศนียบัตร/รางวัลตาง ๆ 
 -  หนังสือมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป รายงานสารสนเทศ 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
  กาํหนดใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหเปนสวนหน่ึง
ของการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ โดย
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน เก็บรวบรวม



๑๑๑ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบสารสนเทศ
ที่สมบูรณ ทันสมัยและเปนปจจุบัน ปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน ทุกคนมี
สวนรวมและมีการประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
ดานท่ี ๓ 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหง 
การเรียนรู 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามกีารสราง 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศกึษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูเกี่ยวของ  
๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บคุลากรภายในสถานศกึษา ระหวางสถาน 
ศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

๒.๕๐ 
 
 
 
 
 

๒.๕๐ 
 
 
 

๒.๕๐ 
 
 
 
 
 

๒.๕๐ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

                               
 วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนสตรีวิทยาไดกําหนดข้ันตอนการสราง สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนใหมี
กระบวนการที่เกื้อหนุนใหบุคลากรในโรงเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ เกิดการเรียนรูโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี การประชาสัมพันธ การใหขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรูองคความรูตางๆ จนสามารถ
สรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และองคกรตาง ๆ นอกจากน้ันโรงเรียนไดใหผูปกครองมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูที่ปรึกษาโดยตรง เพื่อใหสามารถติดตามแกไขปรับปรุงในเรื่องการเรียน 
ของผูเรียนอยางใกลชิด 
  ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนมีเครือขายการเรียนรู และมีการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกอยาง
สม่ําเสมอ เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูใกลตัว มีการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู และครูมีสื่ออุปกรณการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากน้ันครูยังมี การ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสงเสริมและตอบสนอง



๑๑๒ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ความสามารถทางวิชาการ และความคิดสรางสรรคของผูเรียน สรุปผลการประเมินคุณภาพอยูใน
ระดับดีเยี่ยม 
 รองรอยความพยายาม 
  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร 
หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุมสาระฯ หองพยาบาล ศูนยนิทรรศนรัตนสังวาลย หองใบโพธิ์ หอง
จริยธรรม ศูนยอาเซียนศึกษา สวนพฤกษศาสตร สวนพันธุไมในวรรณคดี ปายนิเทศ ทะเบียนแหลง
เรียนรู ทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ิน สถิติการการใชหองปฏิบัติการ สถิติการใชหองสมุด แฟมโครงการ
พัฒนาเครือขายผูปกครอง ผลงานนักเรียน ฯลฯ  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในระบบ IT เพิ่ม
มากข้ึน รวบรวมและจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเปนผลงานนวัตกรรมเพื่อสงเขาแขงขัน
ในระดับ สพม.1 และระดบัประเทศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศกึษาใหบร
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที
กําหนดขึ้น 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ
และโครงการ / กิจกรรมท่ีพัฒนา สงเสริม 
อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา  
๑๔.๒ ผลการดาํเนนิงานพฒันา สงเสริมให
ผูเรียนและสถานศึกษาบรรลุตามอัต
ลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

 
 วธีิการพัฒนา   
 อัตลักษณของโรงเรียนสตรีวิทยา คือ มีภาวะผูนํา เลิศล้ําทางปญญา มีจิตอาสา ดํารง
คาจริยธรรมกาวล้ําสูสากล 
 การพัฒนาอัตลักษณ การมีภาวะผูนํา โรงเรียนไดจัดโครงการสงเสริมนักเรียน เพื่อ
ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมเชน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
การเลือกตั้งประธานนักเรียนสภานักเรียน การจัดคาย ผูนํา  นักเรียนไดรับการพัฒนาโดยการเปน
กรรมการหองเรียน กรรมการนักเรียน หรือการที่นักเรียนแตละคนปฏิบัติตนใหเปนคนที่มีความคิด
สรางสรรค มีความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและตอผูอื่น อดทนและเสียสละ นอกจากน้ียังไดรวม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน เชน กีฬาประเพณี ทําใหนักเรียนไดฝกการทํางานเปนทีม กลาพูด กลาทํา 
กลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได สามัคคี เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ  



๑๑๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 การพัฒนาอัตลักษณ  เลิศล้ําทางปญญา โรงเรียนไดจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนสูสมาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  นักเรียนไดรับ
การพัฒนาโดยการที่ครูทุกคนสอนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห เพื่อนําความรูที่มีไปประยุกตใช ดูแล
ใหนักเรียนรับผิดชอบการเรียน ตั้งใจเรียนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและหมั่นศึกษาหาความรู
ทบทวนบทเรียนอยูเสมอ เกิดการใฝรูใฝเรียน ซ่ึงตรงกับ “เลิศล้ําทางปญญา” 
 การพัฒนาอัตลักษณ  มีจิตอาสาและดํารงคาจริยธรรม โรงเรียนไมเพียงแตจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเทาน้ัน แตยังใหความสําคัญกับ
นักเรียนในเรื่องคุณธรรม ตลอดจนสังคมในยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให
นักเรียนกาวสูสังคมภายนอกไดอยางสงางาม จึง ไดจัดโครงการสงเสริมนักเรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมจิตอาสาให นักเรียนทํารวมกับผูปกครองและ
ชุมชน การจัดกิจกรรมนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งจิตใจและอารมณ การมีจิตอาสาโรงเรียนไดปลูกฝง
ใหนักเรียนรักษาสิ่งแวดลอมและการบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมผานกิจกรรมตางๆ เชน การ
ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ และการแยกขยะกอนทิ้งเพื่อลดภาวะโลกรอนและประหยัดทรัพยากร 
สวนอัตลักษณ ดํารงคาจริยธรรม เชน กิจกรรมการสวดมนต   เขาแถวเคารพธงชาติ ก็เปนสวนหนึ่ง
ของการบมเพาะอัตลักษณน้ี  นอกจากน้ีการที่นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนโดยการทําดี พูดดี ที่สําคัญคือ
การที่คอยเชิดชูและภูมิใจในศักดิ์ศรีของสตรีวิทยา ก็เปนสวนหน่ึงของการดํารงคาจริยธรรมอีกดวย  
 การพัฒนากา วล้ําสูสากล โรงเรียนไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู สูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล โดยจัดหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง จัดการเรียน
การสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยตําราภาษาอังกฤษ นํานักเรียนฝก
ประสบการณตรงดานภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ภาษาญี่ปุนและ
ภาษาจีนที่ประเทศเจาของภาษา นอกจากน้ียังไดจัดอบรมและสงครูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เขารับ
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 ผลการพัฒนา  
  ผลการพัฒนาผูเรียนไดฝกการทํางานเปนทีม กลาพูด กลาทํา ไดเรียนรูการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี มีความกลาและการทํางานที่รอบคอบ ตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
นักเรียนเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม นักเรียนเปนผูทําดี พูดดี สื่อสารได
อยางนอย ๒ ภาษาและเปนผูใชเทคโนโลยีไดถูกตองตามกาลเทศะ เพื่อบรรลุเปาหมายของการศึกษา
ที่สมบูรณ  
 รองรอยการพัฒนา  
 รองรอยของ อัตลักษณ การมีภาวะผูนํา เชน การเลือกประธานนักเรียน กรรมการ
หองเรียน การประชุมสภานักเรียน การจัดกิจกรรมกีฬาประเพณี กิจกรรมคาย  
 ผลการสอบประเมินผลแหงชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และปที่ ๖ ผลการ
แขงขันระดับชาติ การประกวดดานวิชาการตางๆ ของทุกกลุมสาระฯ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซ่ึงเปนรองรอยของอัตลักษณเลิศล้ําทางปญญา 



๑๑๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 รายงานการทําจิตอาสาของนักเรียน การทํากิจกรรมประหยัดน้ําและพลังานไฟฟา
ของนักเรียนในโครงการสตรีวิทยารวมพลังรักษพิทักษโลก เปนตัวอยางของรองรอยของอัตลักษณการ
มีจิตอาสา 
 การที่นักเรียนเปนผูพูดดี ทําดี มีกริยามารยาทเรียบรอย ประพฤติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียนและเชิดชู ภูมิใจในศักดิ์ศรีสตรีวิทยา เปนตัวอยางของรองรอยของอัตลักษณ การดํารงคา
จริยธรรม 
 การเขารวมโครงการ Summer Aboard ของนักเรียน การเรียนภาษาที่สองและ
ภาษาที่สาม การใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค เปนตัวอยางของรองรอยของ อัตลักษณ  การกาวล้ํา    
สูสากล 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 ๑. โรงเรียน จะพัฒนาอัตลักษณ เลิศล้ําปญญาโดยการพัฒนานักเรียนสูโอลิมปก
วิชาการทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 ๒. โรงเรียนจะพัฒนาใหมี นักเรียน ไดรับรางวัลจากการสอบแขงขันระดับชาติและ
นานาชาต ิรวมทั้งไดรับรางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
 ๓. โรงเรียนไดมีการพัฒนาจิตอาสาในแนว APBL (Authentic Problem- Based 
Leaning) โดยเริ่มต นใหผูเรียนมีความตระหนักในปญหาในสถานศึกษาหรือชุมชน ทําความเขาใจ 
สํารวจความตองการ จําเปนในการชวยเหลือเพื่อใหเกิดการแกปญหาได จัดทําโครงการใหลงมือ
ปฏิบัติ แลวประเมินผลโดยการประเมินผลความสําเร็จและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย ใน   
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดทํากิจกรรมจิตอาสาในระดับขันอาสา ดังนั้นการพัฒนาในปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
คือการทํากิจกรรมจิตอาสาในระดับสืบสาน และในปการศึกษา ๒๕๕๘ จะทําในระดับสรางสรรค 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศกึษาดาํเนนิการ
พัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
(รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 
 

๑๕.๑ สถานศกึษามกีารพฒันา สงเสริม
และอนุรักษความเปนไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความ
พรอมของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและ
เวทีโลก 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 วธีิการพัฒนา   
 โรงเรียนใหความสําคัญตอการพัฒนาสงเสริมและอนุรักษความเปนไทยโดยกําหนด
เปนพันธกิจในแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ คือ พัฒนานักเรียนเปนสุภาพสตรี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ในป
การศึกษา  ๒๕๕๖ ไดจัดโครงการสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุกคนไดรวม
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการน้ี โดยเฉพาะกิจกรรมดานอนุรักษความเปนไทย เชน หลอเทียนและ 
แหเทียน จํานําพรรษา กิจกรรมไหวครูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เปนตน 
 โรงเรียนไดเตรียมความพรอมของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนโดยกําหนดเปนพันธกิจ
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาดังน้ี พัฒนานักเรียนใหมีสัมฤทธิผลสู งทางวิชาการ ทําการวิจัยและใช
เทคโนโลยีเพื่อสรางองคความรูใหมสูความเปนสากล และใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางนอย 
๒ ภาษา มีศักยภาพพรอมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนและพลโลกในปการศึกษา ๒๕๕๖ นอกจากน้ี
ไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดกิจกรรมการเรียนสอดแทรกความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหกับผูเรียนและครูทุกกลุมสาระการเรียนรู  นอกจากนี้
โรงเรียนไดเปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Programs)    
 ผลการพัฒนา 
 ผูเรียนไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 รองรอยการพัฒนา  
 กิจกรรมดานการอนุรักษความเปนไทยที่โรงเรียนจัดข้ึน ดังปรากฏเปนภาพกิจกรรม
ในหนังสือสายสังวาลยซ่ึงเปนหนังสือประชาสัมพันธเผยแพร ขาวสารของโรงเรียน 
 หลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง ตําราภาษาอังกฤษ  รายงานผลการศึกษาดูงาน   
นํานักเรียนฝกประสบการณตรงดานภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุนและภาษาจีนที่ประเทศเจาของภาษา นอกจากน้ียังไดจัดอบรมและสงครูกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ เขารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของแตละกลุมสาระ   
การเรียนรู 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
  ในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนจะเปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ  (English Programs) เพิ่มเติมเปน ๒ ระดับชั้นคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑     
และ ๒ 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ท่ีได 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปล 

ความหมาย 
ดานท่ี ๕ 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๖  การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๖.๑  จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒  ผลการดาํเนนิงานบรรลุเปาหมาย 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 

 
                 วิธีการพัฒนา   
 จากจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนยุคใหม ซ่ึงเปนจุดเนนสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาในศวรรษที่สอง โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของจุดเนนน้ี ประกอบทั้งโรงเรียนมี
วิสัยทัศนที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนเลิศ ดานวิชาการควบคูกับดานคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงจัด    
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใหครูทุกคนสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ
และเต็มหลักสูตร นอกจากน่ันยังสอนเสริมเพื่อเตรียมนักเรียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และปที่ ๖ รวมทั้งพัฒนานักเรียนเพื่อการสอบแขงขันระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
 ผลการพัฒนา 
 ผลจาก การ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทาํให ใน          
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษา      
ปที่ ๖  สูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกรายวิชาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
และปที่ ๖ 
 รองรอยการพัฒนา  
 ๑. ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีข้ึนไปทั้งในรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒. ผล O-NET ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และปที่ ๖ สูงกวาระดับประเทศ สังกัดและ
จังหวัด ทุกรายวิชา 
 ๓. นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสอบแขงขัน สพฐ. รอบที่ ๒ ได
มากกวาปการศึกษา ๒๕๕๕  
 ๔. นักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาคาย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร ฟสิกส ชีววิทยา 
ดาราศาสตร และเคมี ไดมากกวาปการศึกษา ๒๕๕๕  
 
 



๑๑๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนดานโอลิมปกวิชาการทั้งสาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และคอมพิวเตอร โดยจัดโครงการโอลิมปกวิชาการทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 
 ๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี    และมี
สุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ง 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ สมเหตผุล 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปน
ตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี
เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 
 

๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธผิล 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอม
การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภา
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามกีารสราง สงเสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 



๑๑๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศกึษาใหบรรลุเปาห
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

๕.๐๐ 
 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศกึษาดาํเนนิการพฒันา
ผูเรียนตามเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความเปนไทย 
กาวไกลสูสากล) 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๖  การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๙.๓๔ ๕ ดีเยี่ยม 
 



๑๑๙ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๓.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

 
จํานวน 
(คน) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓  
ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ 
 ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓,๓๐๘ ๐ ๗ ๒๑ ๘๘ ๑๙๑ ๕๗๓ ๗๗๒ ๑,๖๕๖ ๒,๘๔๔ ๘๕.๗๙ 
คณิตศาสตร ๒,๙๒๐ ๐ ๒๒๒ ๓๘๗ ๓๐๕ ๒๙๖ ๓๕๖ ๓๖๒ ๑,๓๗๑ ๑,๙๓๙ ๖๓.๐๒ 
วทิยาศาสตร ๒,๕๙๓ ๐ ๓๐ ๕๕ ๑๙๑ ๓๗๓ ๗๐๘ ๖๘๘ ๒,๖๔๔ ๒,๖๔๔ ๗๔.๕๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓,๓๐๙ ๐ ๗ ๒๗ ๑๙๔ ๔๕๔ ๙๘๕ ๑,๒๘๒ ๕,๓๒๖ ๕,๓๒๖ ๘๖.๘๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓,๓๐๙ ๐ ๑๑ ๑๖ ๖๓ ๑๐๗ ๓๙๐ ๖๒๔ ๔,๗๗๓ ๔,๗๗๓ ๙๖.๐๖ 
ศิลปะ ๓,๓๐๙ ๐ ๓๙ ๔ ๕ ๓๒ ๙๗ ๓๕๐ ๓,๒๒๒ ๓,๒๒๒ ๙๘.๓๕ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒,๓๓๔ ๐ ๔ ๔ ๒๐ ๓๘ ๑๓๘ ๓๐๙ ๒,๖๕๒ ๒,๖๕๒ ๙๖.๗๕ 
ภาษาตางประเทศ ๓,๓๐๙ ๐ ๓๐ ๕๓ ๒๑๗ ๓๕๕ ๔๖๓ ๔๘๗ ๒,๕๖๖ ๒,๕๖๖ ๗๗.๔๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๙,๘๓๙ ๐ ๔๕๑ ๕๕๖ ๙๑๒ ๑,๔๑๗ ๒,๑๖๖ ๒,๕๙๑ ๙,๔๗๖ ๑๔,๒๓๓ ๘๑.๐๔ 

 ๑๑๙ 

  รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 



๑๒๐ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

 
จํานวน 
(คน) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓,๓๑๕ ๐ ๑๑ ๒๘ ๙๕ ๒๐๓ ๕๕๑ ๗๑๙ ๑,๗๐๘ ๒,๙๘๓ ๘๙.๙๘ 
คณิตศาสตร ๒,๙๒๓ ๐ ๑๗๓ ๒๓๐ ๒๗๙ ๓๒๒ ๓๑๖ ๓๐๒ ๑,๓๐๑ ๑,๙๑๙ ๖๕.๖๕ 
วทิยาศาสตร ๒,๒๕๕ ๐ ๗๔ ๗๗ ๑๖๖ ๒๘๑ ๔๕๐ ๓๖๔ ๘๔๓ ๑,๖๕๗ ๗๓.๔๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓,๓๑๕ ๐ ๑๒ ๑๖ ๗๔ ๒๗๒ ๕๙๒ ๗๙๒ ๑,๕๕๗ ๒,๙๔๑ ๘๘.๗๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓,๓๑๕ ๐ ๓๔ ๒๘ ๗๗ ๑๔๓ ๓๑๕ ๔๙๐ ๒,๒๒๘ ๓,๐๓๓ ๙๑.๔๙ 
ศิลปะ ๓,๓๑๕ ๐ ๒๘ ๔๗ ๔๑ ๗๓ ๑๐๗ ๒๗๔ ๒,๗๔๕ ๓,๑๒๖ ๙๔.๓๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒,๕๘๗ ๐ ๓๑ ๒๗ ๖๐ ๑๐๕ ๑๕๕ ๒๙๕ ๑,๙๑๔ ๒,๓๖๔ ๙๑.๓๘ 
ภาษาตางประเทศ ๓,๓๑๕ ๐ ๗๐ ๑๐๒ ๒๒๔ ๓๑๙ ๔๑๖ ๖๐๗ ๑,๕๓๒ ๒,๖๐๐ ๗๘.๔๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๙,๙๗๔ ๔ ๓๖๙ ๕๖๐ ๑,๑๔๗ ๑,๗๗๐ ๒๖๘๕ ๓,๑๔๔ ๑๐,๒๙๙ ๑๖,๑๓๗ ๘๐.๗๙ 

 ๑๒
๐ 

  รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 



๑๒๑ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

              ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O - NET) 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

จํานวน/รอยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง 

คณิตศาสตร ๕๑๙ ๕๗.๔๒ ๒๑.๖๕ ๔๙๐/๙๔.๔๑ 

ภาษาไทย ๕๑๙ ๖๒.๙๖ ๘.๐๙ ๕๐๗/๙๗.๖๙ 

วทิยาศาสตร ๕๑๙ ๖๔.๕๙ ๑๖.๗๑ ๔๘๘/๙๔.๐๓ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๑๙ ๕๙.๐๘ ๑๐.๖๕ ๔๓๗/๘๔.๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑๙ ๗๐.๐๘ ๗.๓๒ ๔๘๐/๙๒.๔๙ 

ศิลปะ ๕๑๙ ๕๗.๒๔ ๙.๑๘ ๔๘๓/๙๓.๐๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๑๙ ๖๒.๘๖ ๙.๕๙ ๔๙๘/๙๕.๙๕ 

ภาษาตางประเทศ ๕๑๙ ๕๙.๓๒ ๑๖.๑ ๔๙๘/๙๕.๙๕ 

สาระวิชา 
จํานวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

จํานวน/รอยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง 

คณิตศาสตร ๕๘๖ ๔๘.๕๙ ๒๖.๗๖ ๕๗๗/๙๘.๔๖ 
ภาษาไทย ๕๘๖ ๗๑.๒๘ ๑๐.๓๔ ๕๖๖/๙๖.๕๙ 
วทิยาศาสตร ๕๘๖ ๔๒.๓๒ ๑๓.๗๒ ๔๕๕/๗๗.๖๕ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๘๖ ๔๖.๖๑ ๑๐.๙๑ ๕๒๙/๙๐.๒๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘๖ ๗๐.๒ ๘ ๕๐๓/๘๕.๘๔ 
ศิลปะ ๕๘๖ ๓๗.๐๖ ๗.๒๓ ๕๑๑/๘๗.๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๘๖ ๖๑.๕ ๑๗.๐๗ ๕๓๗/๙๑.๖๔ 
ภาษาตางประเทศ ๕๘๖ ๕๒.๖๙ ๘.๗๔ ๕๕๖/๙๔.๘๘ 



๑๒๒ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๓.๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น ( LAS) 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

 

สาระวิชา คะแนนเฉลีย่ 

ภาษาไทย ๖๙.๔๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๔.๒๕ 
ภาษาตางประเทศ ๗๒.๙๐ 
คณิตศาสตร ๖๗.๘๑ 
วิทยาศาสตร ๖๖.๑๗ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ๘๐.๖๔ 
ศิลปะ ๗๓.๒๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๐.๔๓ 

 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
 

สาระวิชา คะแนนเฉลีย่ 

ภาษาไทย ๖๕.๑๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๒.๔๒ 
ภาษาตางประเทศ ๕๒.๙๘ 
คณิตศาสตร ๔๖.๙๐ 
วิทยาศาสตร ๕๐.๒๗ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ๗๒.๔๕ 
ศิลปะ ๕๕.๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๖.๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๔ ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงค  
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒๑ ๕๒๑ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๗๒ ๕๗๒ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๒๑ ๕๒๑ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๔๕ ๕๔๕ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๙๗ ๕๙๗ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๐๓ ๖๐๓ - - - 

รวม ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐ - - - 

 

   
 ๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒๑ ๕๒๑ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๗๒ ๕๗๒ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๒๑ ๕๒๑ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๔๕ ๕๔๕ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๙๗ ๕๙๗ - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๐๓ ๖๐๓ - - - 

รวม ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ - - - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐ - - - 

 
 

  ๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒๑ ๕๒๑ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๗๒ ๕๗๒ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๒๑ ๕๒๑ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๕๔๕ ๕๔๕ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๕๙๗ ๕๙๗ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๐๓ ๖๐๓ - 

รวม ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ - 
เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐ - 



๑๒๔ 
 

   รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน 

 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

ผาน ไมผาน 

จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 
จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 

๑) ดานความสามารถในการส่ือสาร ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ ๑๐๐ - - 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ ๑๐๐ - - 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ ๑๐๐ - - 
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ ๑๐๐ - - 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๓,๓๕๙ ๓,๓๕๙ ๑๐๐ - - 

รวม - - - - - 
เฉลี่ยรอยละ - - ๑๐๐ - - 

 

 
 

 

 



๑๒๕ 
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ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 
 
 ๑. สรปุผลการพัฒนาในภาพรวม 
  ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
  ดานนักเรยีน  
  นักเรียนไดรับ ความรูและสงเสริมกิจกรรมทางดานสุขภาพ สุนทรียภาพ   ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก การเรียนรู       
มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  มีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต    มีทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร สงผลใหนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม    เขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ   มีสุนทรียภาพ  ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค   สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรในระดับดีมาก 
 
  ดานครู  
  โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูใหปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สงผลใหครูมีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมนักเรียนทั้ง ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง ของบุคคล ใชสื่อเทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน  ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน  มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 
  ดานการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
  โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบครบวงจร (PDCA) ดาน
บริหารวิชาการโรงเรียนจัดโครงการเพื่อสงเสริมพัฒนาทั้งครูและนักเรียน ดานวิชาการมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศีกษา หลักสูตรโรงเรียนมาตราฐานสากล โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Programs: EP) หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  
ตามแนวทาง สอวน. และสสวท.  ดานบริหารงาน งบประมาณมีการวิเคราะหแผนเพื่อจัดทําแผน
งบประมาณมีการติดตามงานและการใชเงินงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลมีการวิเคราะหความ
ตองการอัตรากําลังของแตละกลุมสาระการเรียนรูและหนวยงาน มีการเตรียมการเพื่อทดแทน
อัตรากําลังโดยจัดโครงการถายทอดประสบการณนองพี่สตรีวิทยา ดานบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนา
อาคารสถานที่ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ดาน บริหารกิจการนักเรียนไดดูแลปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัย คิดเปน 



๑๒๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ทําเปน แกปญหาเปน ดานการพัฒนาโรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนและเพื่อเปนการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โรงเรียนไดเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
(TQA) 
 
  ๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการสตรีวิทยา 
รวมพลังรักษพิทักษโลก 
. 

๑. ไดรับรางวัล "อาคารยอดนิยม" จากการไฟฟานครหลวงรวมกับ
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
๒. ไดรับรางวัล Energy Mind Award ระดับ ๕ ดาว 
พรอมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒ สมัย 
๓. ไดรับรางวัล "โรงเรียนสีเขียว" จากการไฟฟานครหลวง 

๒. โครงการรักการอาน ๑. ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมรักการอานดีเดน  
๒. ไดรับรางวัลครูสงเสริมรักการอานดีเดน 
๓. นักเรียนไดรับรางวัลทูตนักอานดีเดน 

๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปน
มาตรฐานสากล 

๑. ไดรับรางวัล "OBEC AWARDS" เหรียญทองระดับประเทศ 
ดานบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
 

๔.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู   
 

๑. ผล o-net ระดับมัธยมศึกษาปที่๓ และปที่๖ สูงกวา
ระดบัประเทศ 
๒. นักเรียน กลุมสาระการเรียนรูคริตศาสตรสอบแขงขัน สพฐ. 
รอบที๒่ ไดมากกวาปการศึกษาที่ผานมา 
๓. นักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาคาย สอวน. ไดมากกวา 
ปการศึกษาที่ผานมา 

 
  ๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จ 
  

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๑. โครงการถายทอด
ประสบการณนองพี่สตรีวิทยา 

-ยังไมไดจัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณจากรุนพี่สูรุนนอง
ในระดับโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมประสบการณในระดับกลุม
สาระการเรียนรูเทาน้ัน ยังไมจัดในระดับโรงเรียน 

๒. โครงการความรูคูชุมชน โรงเรียนไดดําเนินการเพียงการจัดปายนิเทศ การบริการ
หนังสือพิมพ การจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช เปนตน แตยังไมได
ดําเนินการในการเผยแพรความรูและความชํานาญดานตางๆ ของ
บุคลากรในโรงเรียนสูชุมชน 



๑๒๗ 
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 ๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
  ๒.๑ ดานคุณภาพผูเรียน 
    จุดเดน  
    ผูเรียนมี ศักยภาพสูง มี สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มี นํ้าหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักดูแลตนเองใหปลอดภัย  มีมนุษย
สัมพันธที่ดี เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิ่งเสพติด มีความรู ในเรื่องทักษะเบ้ืองตน มีทักษะในการ
ทํางาน มีทักษะการวิเคราะห  การสื่อความ มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักการเปน
ผูนําและผูตาม ที่ดี สามารถ ทํางานรวมกับผูอื่นได  ทํางานเปนทีม มีความกระตือรือรน  ใฝเรียนใฝรู     
รักการอาน มีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนองานของตนเอง และ กลาแสดงออก               
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ผูเรียนมากกวารอยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกวารอยละ ๘๐ 
นอกจากน้ียังมีผลงานและผลการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
    จุดท่ีควรพัฒนา 
    เครื่องมือ วิธีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อสงเสริมผูเรียนตามความสามารถ
ความถนัดใหเต็มตามศักยภาพ    
     การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการทํากิจกรรมจิตอาสาและ           
สาธารณประโยชน  
 
   ๒.๒  ดานการจัดการศึกษา 
     จุดเดน 
    โรงเรียนมีการ จัดโครงสรางระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน กระจายอํานาจรองรับภารกิจของโรงเรียนไดเปนอยางดี  มีการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบริหารสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยี มาใชทั้งดานการบริหารและการจัดการเรียน รู  โรงเรียนมีความโดดเดนเรื่องการ สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน ผานการทําโครงงาน การทําวิจัย การเรียนวิชา IS 
สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและ
ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะหรือไดรับรางวัลในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ 
 
    จุดท่ีควรพัฒนา  
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การนิเทศภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและวัฒนธรรมองคกรที่เกี่ยวของการบริหาร 
 
   ๒.๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    จุดเดน 
   โรงเรียนจัดหลักสูตร บรรยากาศสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน สวน
ดอกไมในวรรณคดี สวน พฤกษศาสตร  ศูนยนิทรรศนรัตนสังวาลย ศูนยการเรียนรูของกลุมสาระกา ร
เรียนรู หองอาเซียน หองสมุดที่ทันสมัย หองเทคโนโลยีเพื่อการสืบคนและจัดปายนิเทศใหความรู 
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นอกจากน้ียังมีกิจกรรมชุมนุมและชมรมใหผูเรียนไดเขารวมตามความสนใจ สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระ
ในการทํางานภายใตการดูแลของครูและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรักการศึกษาหาความรู  
     
   จุดท่ีควรพัฒนา 
   พฒันาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของผูเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
คนควาหาความรูจากตําราตางประเทศและสรางเครือขายการเรียนรูกับสถาบันภายนอกทั้งภายใน
และตางประเทศ  
 

๒.๔ ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
   จุดเดน 
   โรงเรียน มีกิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลายในการสงเสริม อัตลักษณ ของ
สถานศึกษา ดานมีภาวะผูนํา โดยจัดโครงการสงเสริม ผูเรียนเพื่อความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย เชน สภานักเรียน การเลือกประธานนักเรียน คายผูนํา เปนตน นอกจากน้ียังจัด
กิจกรรมชมรม ชุมนุม กีฬาประเพณีโดยมุงเนนใหผูเรียนมีภาวะผูนํา   ดานเลิศล้ําทางปญญา โดยการ
จัดโครงการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ ๑ โรงเรียน  ๑ นวัตกรรม โครงการพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ  ดานจิตอาสา โดยการมอบหมายให ผูเรียนทํา
กิจกรรมจิตอาสา ดานดํารงคาจริยธรรม  โดยการจัดโครงการสงเสริม ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เชน คายพุทธบุตรี  ม.๑-ม.๖  เทศนมหาชาติ หลอเทียนจํานําพรรษาและการแหเทียนเปนตน        
ดานกาวล้ําสูสากล  โดยฏษณจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ไดแก  หลักสูตรความเปนเลิศ
เฉพาะทา ง เชน EP Intensive Gifted จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  นอกจากน้ีครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดเขารวมกิจกรรม
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษที่  Asian University จังหวัดชลบุรี  สวนดาน
การศึกษาอบรม ในตางประเทศ ครูและ ผูเรียนไดเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ญี่ปุน  
   จุดท่ีควรพัฒนา 
   การประชาสัมพันธทําความเขาใจกับเครื่อขายและผูที่เกี่ยว (ครู นักเรียน ผูปกครอง 
ครูเกา ศิษยผูอาวุโส) เกี่ยวกับอัตลักษณของสถานศึกษา  
   

๒.๕ ดานมาตรการสงเสริม 
   จุดเดน 
    โรงเรียนมีความพรอมในดานทรัพยากรทั้งในเรื่องของตัวบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณ งบประมาณในการทํากิจกรรม นอกจากน้ันยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดบูรณาการ
มาตราการสงเสริมดานตาง ๆ เชน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เศรษกิจพอเพียง ไวใน
แผนการจัดการเรียนทุกวิชา 
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   จุดท่ีควรพัฒนา  
   ระบบการทํางานที่ไมคลองตัวทําใหเกิดอุปสรรคในการประสานงานกับหนวย      
งานภายนอก  
    ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน  
   การ สงเสริมการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
  ใหองคกรหลักของโรงเรียนรวมกันในการวางแผนการพัฒนา กําหนดเปาหมาย นโยบาย
และรวมวางแผนการดําเนินงาน พัฒนาทักษะการใชชีวิต ทักษะการคิด และการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู (ICT)   
  ในสวนของการพัฒนาตามจุดเนนคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม โรงเรียนมีนโยบาย
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองคกรใหมีผลดําเนินการที่เปนเลิศ  โดยอิงแนวทางการ
ดําเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award-TQA) มาพฒันา  
ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกร  เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก  
 

๔. ความตองการและความชวยเหลือ 
  - การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการพิเศษตาง ๆ ของ
โรงเรียน เชน English Programs: EP โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
   - การสนับสนุนสถานที่และอุปกรณสําหรับโครงการพิเศษตาง ๆ  
   



๑๓๑ 
 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คายประวัติศาสตรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ 

กิจกรรมวัน

 

คายบูรณาการ 

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
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โครงการสงเสริมนักเรียนใหมี

คณุธรรม  จริยธรรม 

คายบริหารจิต 
กิจกรรมวันไหวคร ู

คายบริหารจิต กิจกรรวันวิสาขบูชา 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสตรีวทิยารวมพลงัพทิกัษ
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โครงการถายทอด

ประสบการณนองพีส่ตรีวทิยา 



๑๓๕ 
 

 

 

 

โครงการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล 
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โครงการพฒันาทกัษะการคดิโดยใชกระบวนการวิจยัเชงิบูรณาการ 
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โครงการความรูสูชุมชน 
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โครงการพฒันาบริหารจัดการดวยระบบ
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โครงการสงเสริมนักเรียนเพื่อเปนพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย 
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โครงการพฒันาครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 
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การใหความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวทิยา ปการศกึษา ๒๕๕๖ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
.................................. 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน สตรีวิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน ประจําป โรงเรียน     
สตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ แลว 

เห็นชอบในการรายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดวยมติเปนเอกฉันท
ใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 

 
 
 
 

       
       

     

 
 
 
 

 
 

                                                               (นางเบญญาภา คงรอด)  
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ( ดร.เลิศลักษณ  บุรุษพัฒน) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  โรงเรียนสตรีวิทยา  
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนสตรีวิทยา 
 
 ๑. มิสลูสี  ดันแลป   พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๔๙ 
 ๒. นางทิม  กาญจนโอวาท พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๔๕๗ 
 ๓. หลวงบรรสบวิชาฉาน (จีน  นิยมวิภาต) พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๐ 
 ๔. นางสุภางค (สิ้วพัง)  เวชชเผา พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๓ 
 ๕. คุณหญิงวัชรินเสวี (ทวี  พิทักษนันทนิกร) พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๗๒ 
 ๖. นางสาวพรอม  บุณยมานพ พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๕ 
 ๗. นางผจงวาด (วาด)  วายวานนท พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๗ 
 ๘. นางสาวสังวาลย  ปุคคละนันท พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๗๙ 
 ๙. นางสาวสิริมา (ศิริ)  จิณณาสา พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๙ 
 ๑๐. คุณหญิงอาภรณ  กฤษณามระ (คชเสนี) พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๗ 
 ๑๑. คุณหญิงกรองทอง  สุรัสวดี พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๑๑ 
 ๑๒. คุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๘ 
 ๑๓. นางนภา  หุนจําลอง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓ 
 ๑๔. คุณหญิงบรรจง  นิวาศะบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ 
 ๑๕. นางบุษยา  สาครวาสี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙ 
 ๑๖. นางสมหมาย  เอมสมบัติ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๖ 
 ๑๗. นางลัดดา  ตระหงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙ 
 ๑๘. นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
 ๑๙. นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ 
 ๒๐. นางรังสิมา  เจริญศิริ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 
 ๒๑. นางสาวเฟองฟา  ประดิษฐพจน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ 
 ๒๒. นางพัชรา  ทิพยทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 
 ๒๓. นางจํานงค  แจมจันทรวงษ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน 
 ๒๔. นางเบญญาภา   คงรอด พ.ศ. ๒๕๕๖- ปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบแรก 
 

 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ ๒๗ ถึง 
๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน     
๓ ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน 
ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี  
ดานผูเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)    
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    
มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
                  มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรางสรรค คดิไตรตรอง และมี 
                  วิสัยทัศน  

  
 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  
 

มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 
                  รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     
มาตรฐานท่ี ๑๒ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
                    และกฬีา                      

  
 

ดานผูบริหาร    
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน 
                    อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
                    ในการพฒันาการศกึษา    

  
 

มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                    เนนผูเรียนเปนสําคัญ      

  
 

มาตรฐานท่ี ๒๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร 
                    จัดการ       

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจาก สมศ. รอบแรก 



๑๔๔ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี  
มาตรฐานท่ี ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  
                    มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู        

  
 

ดานครู     
มาตรฐานท่ี ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
                    และเนนผูเรียนเปนสําคญั 

  
 

มาตรฐานท่ี ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
                    และมคีรูเพยีงพอ  

  
 

 
 ขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก  
 ดานผูเรียน  
 ๑) สถานศึกษาควรมีการทําโครงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกของผูเรียนใหเห็นความสําคัญ
ของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเคารพผูอาวุโส เชน การทักทาย การเดินผานผูใหญ 
การหลบหลีกเมื่อผูใหญเดินผานดวยกิริยามารยาทที่นารัก เปนตน โดยเฉพาะสถานศึกษามีผูเรียนเปน
สตรีลวน นาจะไดรับความรวมมืออยางดีจากผูเรียน อาจจัดใหมีโครงการประกวดมารยาท “งามแบบ
ไทย” เปนตน 
 ๒) สถานศึกษาควรไดมีการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาตางประเทศไมเปนที่นา  
พึงพอใจ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เชน การสอนไมครอบคลุมเน้ือหา ขอสอบยากเกินไป 
คะแนนเกี่ยวกับคะแนนสอบปลายภาคไมสมดุลกัน ผูเรียนทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป ผูเรียนมี
ทัศนคติที่ไมดีตอวิชาเหลาน้ี ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุของการแกไขปญหาไดถูกตองตอไป 
 ดานครูผูสอน 
 ๑) สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมีการทําวิจัยในชั้นเรียนใหมากข้ึน 
โดยมีการพัฒนาทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ ควรมีการตั้งคณะกรรมการหารือผูทรงคุณวุฒิใน
สถานศึกษาใหคําปรึกษา การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหงานมีคุณภาพหรืออาจใหครูที่เคยไดรับรางวัล
งานวิจัยดีเดน เปนวิทยากรอบรม เปนตน 
 ๒) ควรมีการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ ผูนิเทศอาจเปนผูบริหาร ครูแกนนํา ครูตนแบบ 
หรือครูที่มีความสามารถในการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อนครูนิเทศกันเอง เปนตน 
 ดานผูบริหาร 
 ๑) พัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศใหครบวงจร โดยจัดใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากร ใหความรูแกบุคลากรงานสารสนเทศ 
 ๒) พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรู จัดใหมีสื่ออยางหลากหลาย เพื่อให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 สถานศึกษาไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ดังน้ี 



๑๔๕ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 ๑) สถานศึกษาไดจัดอบรมพัฒนาครูดานการทําวิจัย ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก มศว ประสานมิตร 
มาใหการอบรมและใหคําปรึกษาในการทําวิจัย พัฒนาบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 ๒) สถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑของสถานศึกษา 
 ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยใหหัวหนากลุมสาระฯ/เพื่อนครู นิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒ 
  
 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ ๒ จาก สมศ. เมื่อวันที่  ๒๖ 
ถึง ๒๘ เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 
๓ ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน
เปนตารางดังตอไปน้ี 
 

 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
                   และคานิยมท่ีพึงประสงค 

๓.๖๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ 
                   กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ 
                   ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ   
                   ดนตรี และกีฬา 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน 
                   การคิดวิเคราะห  
                   คิดสังเคราะห  
                   มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                   สรางสรรค คดิไตรตรอง  
                   และมีวิสัยทัศน  

๓.๗๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
                   ท่ีจาํเปนตามหลักสูตร 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ 
                  แสวงหาความรูดวยตนเอง  
                  รักการเรียนรู และพัฒนา 
                  ตนเองอยางตอเนือ่ง 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีทักษะในการ 
                  ทํางาน รักการทํางาน   
                  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
                  ไดและมีเจตคติท่ีดีตอ 
                  อาชีพสุจริต 

๓.๗๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๘ ไดมาตรฐาน 

ดานครู        
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู  
                  ความสามารถตรงกับงานท่ี 
                  รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

๓.๗๙ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการ 
                  จัดการเรียนการสอนอยางมี 
                     ประสิทธิภาพ และเนน 
                  ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๗ ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนํา  
                     และมีความสามารถใน 
                     การบริหารจัดการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด 
                     องคกรโครงสรางและ 
                     การบริหารงานอยางเปน 
                     ระบบครบวงจรให 
                     บรรลุเปาหมายการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัด 
                     กิจกรรมและการเรียน 
                     การสอนโดยเนนผูเรียน 
                     เปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ี 
                     เหมาะสมกับผูเรียนและ 
                     ทองถิ่น มีส่ือการเรียน 
                     การสอนท่ีเอ้ือตอการ 
                     เรียนรู  

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

รายงานประจําป โรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
คาเฉลี่ย 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศกึษาสงเสริมความ   
                     สัมพันธและความรวมมือ 
                     กับชุมชนในการพัฒนา 
                     การศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.           ได             ไมได 

 
 ขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายนอก รอบท่ี ๒ 
 ดานผูเรียน 
 ๑) ผูบริหารกําหนดขอบเขต และหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษาใหชัดเจนเพื่อนิเทศ กํากับ 
ติดตาม มีการประเมินผลบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศใหหนวยงานติดตอและติดตามงานไดอยางคลองตัว และทันสมัย 
 ๓) สงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีมเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรใหโดดเดน จัดทําระบบ 
PDCA ที่ชัดเจนในทุกงาน 
 ดานครู 
 ๑) ใหนําผลงานวิจัยมาจัดทําสื่อการสอนที่ทันสมัย และใหระบบ IT เผยแพรความรู การ
คิดคนวิธีการสอนแบบใหมๆ ใหโรงเรียนในเครือขายนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๒) พัฒนาครูในสถานศึกษาใหมีความสามารถและมีศักยภาพเปนครูมืออาชีพ 
 ดานผูบริหาร 
 ๑) ใหการสนับสนุนนักเรียนออกไปแขงขันกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางชื่อเสียงใหแก
สถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ๒) สนับสนุนผูเรียนใหมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ
คอมพิวเตอรโดยสงไปแขงขันในระดับสากลไดทั่วโลก 
 การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 ๑) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล ไดแก การสงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานคณิตศาสตร ดาราศาสตร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา และคอมพิวเตอร ไปแขงขันในระดับชาติและ
ระดับสากล เชน การสอบแขงขัน สวอน. โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขา ดาราศาสตร เคมี 
ชีววิทยา และฟกสิกส การสอบแขงขัน JISO ระดับชั้นมัธยมตอนตน และการสอบแขงขันคณิตศาสตร    
ในเวทีระดับสากล 
 ๒) พัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงข้ึน ในดานการพัฒนาวิธีสอนจัดทําสื่อ
และนวัตกรรมสอนใหมๆ การใชกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการใชระบบ IT ในการ
เผยแพรความรูพัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
 ๓) พัฒนาหลักสูตรและแหลงเรียนรูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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 ๔) พัฒนาระบบเครือขายเว็บไซตทางโรงเรียนใหมีความทันสมัยคลองตัวในการติดตามงาน
และติดตอประชาสัมพันธขาวสารกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยอนหลัง ๒ ปการศึกษา 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) 
ชวงช้ันท่ี ๓ (ม.๓) ปการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๕๔ คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๕๕ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

สรุปการ
เปรียบเทียบ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

สรุปการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย ๔๘.๑๑ ๖๗.๑๖ ๑๙.๐๕ ๕๔.๕๘ ๗๑.๑๕ ๑๖.๕๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๔๒.๗๓ ๖๐.๑๖ ๑๗.๔๓ ๔๗.๑๒ ๖๖.๙๑ ๑๙.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๔๙ ๕๕.๖๐ ๒๕.๑๑ ๒๘.๗๑ ๖๑.๑๔ ๓๒.๔๓ 
คณิตศาสตร ๓๒.๐๘ ๕๗.๓๙ ๒๕.๓๑ ๒๖.๙๕ ๕๓.๔๔ ๒๖.๔๙ 
วทิยาศาสตร ๓๒.๑๙ ๕๖.๒๕ ๒๔.๐๖ ๓๕.๓๗ ๕๙.๗๖ ๒๔.๓๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๐.๘๗ ๕๘.๙๗ ๘.๑๐ ๕๖.๖๗ ๖๙.๑๕ ๑๒.๔๘ 
ศิลปะ ๔๓.๕๐ ๕๖.๕๕ ๑๓.๐๕ ๔๓.๓๑ ๕๔.๑๓ ๑๐.๘๒ 
การงานอาชีพฯ ๔๗.๒๙ ๖๓.๔๔ ๑๖.๑๕ ๔๗.๓๙ ๖๔.๓๖ ๑๖.๙๗ 

 
ชวงช้ันท่ี ๔ (ม.๖) ปการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๕๔ คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๕๕ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

สรุปการ
เปรียบเทียบ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

สรุปการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย ๔๑.๘๘ ๕๗.๙๙ ๑๖.๑๑ ๔๗.๑๙ ๖๙.๑๘ ๒๑.๙๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๓.๓๙ ๔๕.๔๓ ๑๒.๐๔ ๓๖.๒๗ ๔๗.๙๔ ๑๑.๖๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๘๐ ๔๖.๘๕ ๒๕.๐๕ ๒๒.๑๓ ๔๗.๙๖ ๒๕.๘๓ 
คณิตศาสตร ๒๒.๗๓ ๔๙.๙๓ ๒๗.๒๐ ๒๒.๗๓ ๕๒.๑๘ ๒๙.๔๕ 
วทิยาศาสตร ๒๗.๙๐ ๔๐.๖๖ ๑๒.๗๖ ๓๒.๑๐ ๔๗.๖๖ ๑๕.๕๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔.๖๑ ๖๐.๑๓ ๕.๕๒ ๕๓.๗๐ ๖๒.๒๗ ๘.๕๗ 
ศิลปะ ๒๘.๕๔ ๓๗.๗๕ ๙.๒๑ ๓๒.๗๓ ๔๐.๔๒ ๗.๖๙ 
การงานอาชีพฯ ๔๘.๗๒ ๕๙.๒๕ ๑๐.๕๓ ๔๕.๗๖ ๕๗.๙๕ ๑๒.๑๙ 
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ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
 

 ๑. ดร.เลิศลักษณ   บุรุษพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๒. นายบรรจง      พงศศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๓. นายประพันธ    ทรัพยแสง ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๔. รศ.ดร.วรีะวฒัน  อุทัยรัตน ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.กมล           รอดคลาย ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๖. ดร.ธารารัตน     ศุภศิริ ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๗. นายนพพร       สุวรรณรุจิ ผูทรงคุณวุฒิ   

 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวิทยา 
 
 ๑. ดร.เลิศลักษณ   บุรุษพัฒน ประธาน  
 ๒. นายบรรจง      พงศศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๓. นายประพันธ    ทรัพยแสง ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๔. รศ.ดร.วรีะวฒัน  อุทัยรัตน ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.กมล           รอดคลาย ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๖. ดร.ธารารัตน     ศุภศิริ ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๗. นายนพพร       สุวรรณรุจิ ผูทรงคุณวุฒิ  
 ๘. พระราชสุมนตมุนี ผูแทนองคกรศาสนา  
 ๙.   นายปญญา     วงศกุหมัด            ผูแทนองคกรศาสนา  
 ๑๐. นางสาวกานตกนิษฐ  แหวสันติ ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน  
 ๑๑. นายปยะบุตร    จิวระโมไนยกุล ผูแทนชุมชน  
 ๑๒. นายธนา      ธรรมวิหาร ผูแทนผูปกครอง  
 ๑๓. นางอารีย     รักธรรม ผูแทนครู  
 ๑๔. นางสาวศิรินทรา  จงพิพัฒนสุข ผูแทนศิษยเกา  
 ๑๕. นางเบญญาภา     คงรอด เลขานุการ  
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๑๕๑ 

คาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการจัดทาํรายงานประจําปโรงเรียนสตรีวทิยา  
ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนสตรีวิทยา 
ที่ ๑๙๖/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
----------------------- 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๔๗มาตรา ๕๐ และกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหมีสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายการประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัด และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังน้ี 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 
                  นางเบญญาภา   คงรอด   ประธานกรรมการ  
                  นายพินิจ     เพ็ชรดารา  รองประธานกรรมการ  
                  นายจํารัส     กลิ่นหอม  รองประธานกรรมการ  
                  นางสาววิมลนาถ    บัวแกว   รองประธานกรรมการ  
                  นางจิมารัตน        ปุญญปญญา  รองประธานกรรมการ  
                  นางสาวปาจรีย    วัชชวัลคุ   รองประธานกรรมการ  
                  นายปราโมทย   น้ํายาง   รองประธานกรรมการ  
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
                  นายปราโมทย   น้ํายาง   ประธานกรรมการ  
                  นางจิระวรรณ   พึ่งกริม   กรรมการ  
                  นางสาวสุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย  กรรมการ  
                  นางสาวสุพัตรา   ชัยมณี   กรรมการ  
                  นางอารีย    รักธรรม   กรรมการ  
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                   นางสาววนิดา   ชมมาลี   กรรมการ  
                   นางสาวศิริวัฒน  นารีเลิศ   กรรมการ  
                   นางสาวสุพัชดา  พินิจชอบ  กรรมการ  
                   นางเพ็ญศรี   วรภู   กรรมการ  
 นางชุลีวรรณ  จงรักษ   กรรมการ  
 นางวรรณศิริ  จิตรพีระ   กรรมการ  
 นางสาวเบญจมาศ  ศรอําพล  กรรมการ  
 นางปทมา  เสาวรส   กรรมการ  
 นายประยูร  แถมจอหอ  กรรมการ  
 นางกัลยา   วัฒนสารวิชช  กรรมการ  
  
 ขอบขายหนาท่ี 
 ๑. เขารวมประชุมการจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนสตรีวิทยาปการศึกษา 
๒๕๕๖(Annual Report 2013) 
 ๒. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน รายงานขอมูลสารสนเทศผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( SAR) จุดเดน จุดเนน และการไดรับรางวัลของหนวยงาน ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีวิทยา สงกลุมบริหารงานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสังเคราะหผลการพัฒนาจัดทํารายงานประจําป 
 
คณะกรรมการสังเคราะหและเรียบเรียง 
  นายปราโมทย  น้ํายาง             ประธานกรรมการ  
  นางสาวปาจรีย    วัชชวัลคุ   กรรมการ 
  นางสาวเบญจมาศ  ศรอําพล  กรรมการ  
 นางนวรัตน  กลายประยงค  กรรมการ  
 นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ   กรรมการ  
 นางอรทัย  งามสม   กรรมการ  
 นางสุภาพร  บุญหนัก   กรรมการ  
 นางสาวรัตนวดี  โมรากุล   กรรมการ  
 นางสาววนิดา  ชมมาลี   กรรมการ  
 นายนิติพงษ  ปญญาวงษ  กรรมการ  
 นางสาวจิรวรรณ  เจริญกุลวัฒนะ  กรรมการ  
 นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ   กรรมการและเลขานุการ  
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 ขอบขายหนาท่ี  
 ๑. สังเคราะหขอมูลสารสนเทศผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๕๖  ของกลุม บริหาร/กลุมสาระฯ/งาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสตรีวิทยาเรียบเรียงจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
เสนอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน  
 ๒.  ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณของเอกสาร และจัดทํารูปเลมรายงาน 
 
 
 
 
    สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     
 
 
  
      

          (นางเบญญาภา  คงรอด) 
                   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๒ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐๘๒ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
wwwwww..ssaattrriiwwiitt..aacc..tthh  

      SSAATTRRIIWWIITTHHAAYYAA  SSCCHHOOOOLL  
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