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บทที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งอยูที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร             
 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200 โทรศัพท 02-2821300โทรสาร 02-2821300             
 website : www.satriwit.ac.th  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 1 
 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 
 มีเขตพื้นที่บริการ 4 แขวง ไดแก แขวงบวรนิเวศ แขวงบานพานถม แขวงตลาดยอด  
 และแขวงศาลเจาพอเสือ 
 

2. ขอมูลดานการบริหาร 
        2.1   ผูอํานวยการสถานศึกษา : นางพัชรา  ทิพยทัศน 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตัง้แต 7 มกราคม พ.ศ. 2553  จนถึงปจจุบันเปนเวลา 1 ป  
  5 เดือน 
 2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา (ที่ไดรับแตงตั้ง) 4 คน 
  1) นางสุวินิต  อุบลเลิศ รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนกัเรียน 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
  2) นายจรัสฤทธิ์   กล่ินสุวรรณ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
  3) นายพินจิ   เพช็รดารา รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
  4) นางเครือวัลย    รัตนภาณ ุ รองผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินสินทรพัย 
    และบุคลากร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
  และหวัหนากลุมบริหารที่โรงเรียนแตงตั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
  5) นางสาวปาจรยี     วัชชวัลคุ หัวหนากลุมบริหารนโยบายและแผน 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
  6) นางอมรรัตน  โพธิตาปะนะ หัวหนากลุมบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    และวจิัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 



2 
 

   2.3 ประวัติโดยยอ คําขวัญ และวตัถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 
  โรงเรียนสตรีวิทยากอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2443 (ร.ศ.119) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สถานที่เดิมตั้งอยูที่วังพระองคเจาอลังการ หลังโรงหวย กข. ตําบลสามยอด 
ตอมายายไปอยูตึกสองชั้น ถนนเจริญกรุง หลังวังบูรพาภิรมย 
  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) กระทรวงธรรมการลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เปนโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดกรมศึกษาธิการ 
  พ.ศ. 2448 ยายไปริมถนนราชบพิธติดกับโรงพิมพโสภณพิพัฒนาการ 
  พ.ศ.2449 กระทรวงธรรมการรวมโรงเรียนสตรีวิทยากับโรงเรียนศึกษานารีเขาดวยกัน 
ยายมาอยูบริเวณตึกดิน มุมถนนดินสอและถนนราชดําเนินกลาง (ปจจุบันคือบริษัทธนบุรีประกอบ
รถยนตจํากัด) ใชช่ือโรงเรียนสตรีวิทยา 
  พ.ศ. 2453 เปดสอนหลักสูตรฝกหัดครูสตรี 
  พ.ศ. 2482 ยายมาอยูถนนดินสอ หัวมุมอนุสาวรียประชาธิปไตย จนถึงปจจุบัน 
  เวลา 111 ปที่ผานมา โรงเรียนสตรีวิทยาไดสรางสมเกียรติประวัติที่นาภาคภูมิใจ
นานัปการ ที่สําคัญยิ่งเปนสถานศึกษาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงศึกษาเมื่อคร้ัง
ทรงพระเยาว และพระองคยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโรงเรียนสตรีวิทยาไวในพระอุปถัมภ 
นับเปนความภาคภูมิใจของนักเรียน ผูปกครอง ครู และชุมชน เปนลนพน 
  คําขวัญของโรงเรียน คือ เรียนเดน เลนดี มีวินัย ใฝพัฒนา 
 
         2.4  ระบบโครงสรางการบริหาร  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป กลุมบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย 

- งานสํามะโนนักเรียน 
- งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- งานสงเสริมวินัย และคุณธรรม 
  จริยธรรม 
- งานกีฬาประเพณี 
- งานเครือขายผูปกครอง 
- งานระดับชั้น 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานติดตามและรายงานผล 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
- งานการเงินและการบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย 
- งานสารบรรณ 
- งานสวัสดิการและงานบุคลากร 
- งานบุคคล 
- งานระบบควบคุมภายใน 
- งานเงินทุนสงเสริมการศึกษา 
- งานสํานักงานผูอํานวยการ 
- งานติดตามและรายงานผล 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานยานพาหนะ 
- งานสวัสดิการทั่วไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานสัมพันธชุมชน 
- งานสวัสดิการนักเรียน 
- งานติดตามและรายงานผล 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานติดตามการดําเนินงานตามแผน 
- งานประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน 
  ตามแผน 
- งานพัฒนา Website  
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- งานรายงานผลคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา สตรีวิทยาสมาคม 

มูลนิธิสตรีวิทยา องคกรเครือขายผูปกครองนักเรียน 

ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ ศูนยวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีวิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงสรางการบริหารโรงเรียนสตรีวิทยา 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารการเงินสินทรัพยและบุคลากร กลุมบริหารนโยบายและแผน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวัดและประเมินผล 
  การจัดการเรียนรู 
- งานทะเบียน 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน 
  โรงเรียน  
- งานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานบริการวิชาการแกชุมชน 
- งานรับนักเรียน 
- งานกลุมสาระการเรียนรูและ 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานพัฒนาหองเรียนพิเศษ 
- งานติดตามและรายงานผล 
- งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 



 
 

 

3.  ขอมูลนักเรียน 
      ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553)  ดังนี้ 
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 1,069 คน 
 2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 
  
  ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที่ 1 
มัธยมศึกษาปที่ 2 
มัธยมศึกษาปที่ 3  

- 
- 
- 

584 
649 
644 

584 
649 
644 

รวม - 1,877 1,877 

มัธยมศึกษาปที่ 4 - 519 519 
มัธยมศึกษาปที่ 5  
มัธยมศึกษาปที่ 6 

- 
- 

578 
599 

578 
599 

รวม - 1,696 1,696 

รวมจํานวนนกัเรียนท้ังหมด - 3,573 3,573 

 
 3) มีนักเรียนที่มคีวามบกพรองเรียนรวม ไมม ี
 4) มีนักเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ  558  คน 
 5) มีนักเรียนปญญาเลิศ  360  คน 
 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  254  คน 
 7) ระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนปลาย  106  คน 
 8) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  ไมมี 
 9) จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉล่ีย) 50 คน 
 10) สัดสวนครู : นกัเรียน = 1 : 20 
 11) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปปจจบุัน)  11  คน 
 12) สถิติการขาดเรียน/เดือน ประมาณ 10 คน 
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 13) จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดีเดนที่ไดรับ) 
  13.1) ประเภทดีเดนดานความสามารถพิเศษ จํานวน  134  คน 
  13.2) ประเภทดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 79 คน 
 
4. ขอมูลบุคลากร 
 
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามเพศและระดับการศึกษาสูงสุด 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉล่ีย ชาย หญิง ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา 
ป.ตร ี

ผูอํานวยการ - 1 - - 1 59 
รองผูอํานวยการ 2 2 - - 4 56 
ครูประจําการ 27 104 - 90 41 49 
ครูอัตราจาง 7 20 - 26 1 25 
นักการ/ภารโรง 11 5 13 3 - 53 
ลูกจางชั่วคราว 15 6 7 14 - 34 

รวม 
62 138 

20 133 47  
200 

 
-  มีครูที่สอนวชิาตรงตามวิชาเอก  118  คน ( 90%) 
-  มีครูที่สอนวชิาตรงตามความถนัด  13  คน (10%) 

 
5. สภาพชุมชนโดยรวม 
 5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีประชากรประมาณ 
  ประชากรเขตพระนคร 60,250  คน 
  ประชากรชาย  29,015 คน 
  ประชากรหญงิ  31,235 คน 
  จํานวนหลังคาเรือน  18,456 คน 
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  บริเวณใกลเคยีงโดยรอบโรงเรียน ไดแก 
  - หนาโรงเรียนอยูใกลมุมอนุสาวรียประชาธิปไตย โดยโรงเรียนมีเนื้อที่ 9 ไร 3 งาน 
56 ตารางวา 
  - ทิศเหนือจรดวัดบวรนิเวศ ทิศใตจรดถนนราชดําเนินกลาง ทิศตะวันออกจรดถนน
ดินสอ ทิศตะวันตกจรดชุมชนบานตึกดิน 
  - เขตพระนครประกอบดวย แขวงบานพานถม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ และ
แขวงศาลเจาพอเสือ 
  อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขาย, ขาราชการ เนื่องจากเปนยานธุรกิจ สถานที่ราชการ 
และใกลบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีสงกรานตบริเวณถนนขาวสาร การทําขนมไทย ตีทอง และทําบาตรพระ 
 5.2 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  อาชีพหลัก คือ รับราชการ และลูกจาง (คิดเปนรอยละ 80) 
  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (คิดเปนรอยละ 98) 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป  350,000  บาท 
  จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  3.8  คน 
 5.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูในเกาะรัตนโกสินทร เชน พระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศ
วิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเทพธิดาราม โรงละครแหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พิพิธภัณฑพระปกเกลา ฯลฯ 
  สวนขอจํากัดของโรงเรียนคือ ดานสถานที่คอนขางคับแคบ ทิศตะวันตกดานหลัง
โรงเรียนซึ่งเปนชุมชนตึกดิน ประชาชนที่อยูอาศัยยังมีสภาพความเปนอยูแออัด 
 
6.  โครงสรางหลักสูตร 
 โรงเรียนสตรีวิทยาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สตรีวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 
 
 



7 
 

 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

120 
120 
120 

80 
80 
80 

1,000 
1,000 
1,000 

รวม 360 360 360 480 240 240 240 360 240 3,000 

 
 - จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ 1,000 ช่ัวโมง 
 - แผนการเรยีนรู/จุดเนนการพฒันาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ โครงการความเปนเลิศ
ทางคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
ภาษา 

ตางประเทศ 
กิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน 

ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

240 
240 
240 

240 
240 
240 

240 
240 
240 

320 
320 
320 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

240 
240 
240 

360 
360 
360 

2,000 
2,000 
2,000 

รวม 720 720 720 960 360 360 360 720 1,080 6,000 

 
 - จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ 3,600 ช่ัวโมง 
 - แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  
  1) ความเปนเลิศทางคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  2) โครงการ พสวท. (คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการ Intensive English (ภาษาอังกฤษแบบเขม) 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนในชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) 

ตารางที่ 4 สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนในชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
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7. ขอมูลดานอาคารสถานที ่
     7.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบจํานวน 9 หลัง ไดแก  
 
 

หมายเลข ประเภทของอาคาร ปที่สราง สภาพ งปม. บ.กศ. บริจาค 
1 อาคารดนตรี (3 ช้ัน) 2508 ดี 427,500   
2 อาคารตึกศิลปะ (3 ช้ัน) 2507 ดี 740,000   
3 อาคารโรงยิม ตึกสมเด็จฯ(3 ช้ัน) 2521 ดี 5,950,000   
4 อาคารคหกรรม (3ช้ัน) 2514 ดี 898,000   
5 อาคาร 5 ตึก 4 ช้ัน 2515 ดี 5,490,000   
6 อาคาร 7 ตึก 5 ช้ัน 2516 ดี 6,000,000   
7 อาคารแฟลต 20 หอง  2522 ดี 120,000   
8 อาคารอเนกประสงค (4 ช้ัน) 2531 ดี 2,000,000 2,000,000  
9 อาคารเกาทศวรรษ (4 ช้ัน) 2534 ดี 32,600,000   
   
    7.2 จํานวนหองเรยีนทั้งหมด 78 หองเรียน แบงเปน 
  ช้ัน ม. 1 – ม. 6  =  12 : 12 : 12 : 14 : 14 : 14 
 
8. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 
     8.1 งบประมาณ (รับ – จาย) 
  
 

รายได บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

13,477,385.45 
17,571,562.60 
5,614,787.05 

งบดําเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
เงินรายจายโดยมีวัตถุประสงค 

11,246,759.43 
12,484,730.75 

587,800.00 
รวม 36,663,735.10 รวม 24,319,290.18 

       
 
 

ตารางที่ 5 ขอมูลอาคารเรียนภายในโรงเรียนสตรีวิทยา 

ตารางที่ 6 งบประมาณ (รับ – จาย) จําแนกตามประเภทของรายได 



 

 8.2 
  
  
  
  
  
 8.3 
ตางๆ  หองป
สาระการเรียน
 8.4 
 
9. แหลงเรียน
 -   ห
  -   ก
มหาวิทยาลัย
  -   จํ
  - ส
 - แ
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทรัพย
1) คอมพิวเ
  
  
  
2) ปริมาณสื
หองที่จัดไวใ

ปฏิบัติการวิท
นรูการงานฯ ฯ
พื้นที่ปฏิบัตกิ

นรู ภูมิปญญา
หองสมุดมีขน
การสืบคนหนั
เทคโนโลยีพ
จาํนวนนักเรีย
สถิติการใช 84
แหลงเรียนรูภ

ยากรที่จําเปน 
ตอร มีจํา
 ใชเพื
 ใชสื
 ใชใ
ส่ือ มีส่ือครบท
ใชปฏิบัติกิจก
ยาศาสตร หอ
ฯลฯ 
กิจกรรม/นันท

าทองถิ่นและก
นาด 200 ตารา
นงัสือและการ
ระจอมเกลาพ
นที่ใชหองสม
49 ครั้ง/ป เฉลี
ายในโรงเรียน

 
นวนทั้งหมด 
พื่อการเรยีนก
สืบคนขอมูลท
นงานบริหาร
ทุกรายวิชา ทุ
กรรมเฉพาะมี
องคอมพิวเตอ

ทนาการ ไดแ

การใช 
างเมตร  จํานว
รยมื - คืนใชระ
พระนครเหนอื
มดุในปการศึ
ล่ียสูงสุด เดือน
น (นอกจากห

  504  เครื่อง 
การสอน  319 
ทางอินเทอรเน็

  185  เครื่อง 
กกลุมสาระ จ
ทั้งหมด 36 ห
อร หองสังคม

แก สนามกีฬา

วนหนังสือใน
ะบบ Open B
อ 
กษานี้ คิดเปน
นกนัยายน ต่าํ
หองสมุด) และ

 
  เครื่อง 
นต็  504  เครื่อ
 
จํานวน 1,920
หอง ไดแก หอ
มศึกษา หองศิ

า โรงยิม 

นหองสมุดทั้งห
iblio จัดทําโด

น 1,200 คน/วั
าสุด เดือนมีน
ะแหลงเรียนรู

อง 

0 ส่ือ 
องปฏิบัติการก
ศิลปะ หองปฏิ

หมด  99,591
ดยสํานักหอส

วนั 
นาคม 
รูภายนอกหอง

9 

กลุมสาระ
ฏิบัติกลุม

 เลม 
สมุดกลาง 

งเรียน   



 

 
 

แหลงเรีย

ชื่อ
1. หองสมุ
    หองสมุ
2. จุดอานห
    กิจการนั
3. หองจริย
4. หองเรยี
5. สวนอุตุ
6. หองปฏิ
     การเรีย
     และเทค
7. หองไอที
8. หองศูน
9. ศูนยวิทย
10. หองปฏิ
11. สวนพ

 

ตารางที่ 7 ส
ยนรูภายในโรง

อแหลงเรียนรู 
ดโรงเรียนและ
ดกลุมสาระฯ 
หนังสือหนาห
นักเรียน  
ยธรรม 
นสีเขียว 
นิยมวิทยา  
บัติการกลุมสา
นรูการงานอาชี
คโนโลย ี
ที 
ยสังคมศึกษา 
ยาศาสตร 
ฏิบัติการไบโอ
ฤกษศาสตร 

สถิติการใชแห
งเรียน ส

(จํา

ะ 

อง 

าระ 
ชีพ 

อ-เคม 

หลงเรียนเรียน
สถิติการใช 
านวนครั้ง/ป) 

1,225 
1,860 

 
 

200 
 
 
 

160 
 
 

200 
63 

120 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นภายในและภ
แหลงเรียน

ชื่อแ
1. จุดอานห
    โรงเรียน
2. มหาวิทย
    วิทยาเขต
3. สนามหล
4. รานอาห
5. พระบรม
6. สยามมิว
7. นิทรรศน
8. ศูนยนาโ
9. อุทยานวิ
10. อิมแพค
      (งานวิจั

ภายนอกโรงเ ี
นรูภายนอกโรง

แหลงเรียนรู 
หนังสือพิมพห
น 
ยาลัยราชมงคล
ตโชติเวช 
ลวง 
ารในทองถิ่น 
มมหาราชวัง 
เซียม 
นรัตนโกสินทร
โนเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร 
ค อารีนา 
จัยแหงชาติ) 

รียน 
งเรียน สถิ

(จําน

นา 

ล 

ร 

10 

ถิติการใช 
นวนครั้ง/ป) 

2,700 
 

1 
 

2 
12 
20 
15 
30 
1 
1 
1 
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ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น/ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/นักเรียน 
ในปการศึกษา 2553 

 
ตารางที่ 8 รายชื่อของผูทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญมาใหความรูแกครู/นักเรียน 

ชื่อ-นามสกุล รายการ 
1. นางกมลธร สุวรรณรัตน  
    ครู คศ.3 โรงเรียนหอวัง 

ใหความรูเร่ืองการทําขนมเบื้องไทยโบราณ 

2. นางโสภา  รัตนวรรณ  
    ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสังเวช 

ใหความรูเร่ืองการปนของจิ๋ว  

3. นางสิรินันท  แยมอรุณ    
    รานขนมเบือ้งสตรีวิทยา 

ใหความรูเร่ืองการทําขนมเบื้องไทยโบราณ 

4. นายธนากร  ผะอบสิน     
    บริษัทเสนหมี่เหรียญไทย 

สาธิตการทําเคกมิกซและการตกแตง 
เคกสไตลใหม 

5. นายพลกฤต  นอยชิน   
    ผูแตงตําราการจัดดอกไม ซีเอ็ดบุค  

ใหความรูเร่ืองการจัดดอกไมสไตลญี่ปุน 

6. นางสาวญานินท  ภกัดีเสนา ใหความรูเร่ืองการถักตุกตาไหมพรม 

7. ดร.พันธุวงศ  คุณธนะวัฒน   
    อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมชีวภาพ    
    วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิศวกรรมชีวภาพ   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยากรอบรมคายแกนนํายุวชนนักวิจัย 
 

8. นางสาวจินตนา  วงศตะ   
    อาจารยสถาบันเรียนรูจากมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยากรอบรมคายแกนนํายุวชนนักวิจัย 

9. นางสาวกานดา  เลิศลดาลักษณ  
    อาจารยสถาบันเรียนรูจากมหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยากรอบรมคายแกนนํายุวชนนักวิจัย 

10. นายสถาพร  นิยมทอง   
      หัวหนากลุมดุริยางคสากล สํานักการสังคีต  
      กรมศิลปากร 

ใหความรูในโครงการภาษาไทยกับเพลง 
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ชื่อ-นามสกุล รายการ 

11. นายเสกสันต  ผลวัฒนะ  
      อาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ใหความรูในโครงการสอนเสริมนักเรียน
สอบ O-Net และสอบเขามหาวิทยาลัย 

12. ผศ.ดร.ธเนศ  เวศรภาดา  
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร  
      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ใหความรูในโครงการสอนเสริมนักเรียน
สอบ O-Net และสอบเขามหาวิทยาลัย 

13. นายโสภณ  นิไชยโยค   
      อดีตหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
      โรงเรียนสตรีวิทยา 

ใหความรูในรายวิชาภาษาไทย และความรู
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

14. ผศ.ดร.วงศเดือน นราสจัจ ใหความรูเร่ืองหลักสูตรสมเด็จยา  
และประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  

15. ผศ.ชมพูนุช  นาคีรักษ ใหความรูเร่ืองหลักสูตรสมเด็จยา  
และประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  

16. ดร.วาสนา เลิศศิลป ใหความรูเร่ืองหลักสูตรสมเด็จยา  
และประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

17. อาจารยสุวรรณา สัจจวีรวรรณ ใหความรู เ ร่ืองหลักสูตรสมเด็จย า  และ
ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

18. อาจารยละออทอง อัมรินทรรัตน ใหความรูเร่ืองหลักสูตรสมเด็จยา  
และประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ 

19. อาจารยพรสมิทธิ์ ฉายสมิทกุล  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ใหความรูเร่ืองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน   
645 คน หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา 

20. พระมหาพงษศักดิ์ โคมชยัภูม ิ   
      วัดมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษดิ์ 

ใหความรูเร่ืองพระพุทธศาสนา  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

21. พระมหาสมบัติ  สิริสัมปตโต   
      วัดมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษดิ์ 

ใหความรูเร่ืองพระพุทธศาสนา 
ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1.4 – 1.5 

22. พระมหาประวิตร สมสนกุ 
      วัดมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษดิ์ 

ใหความรูเร่ืองพระพุทธศาสนา  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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ชื่อ-นามสกุล รายการ 
23. ชมรมเพื่อนหญิง สอนพับดอกไมจากใบเตยและสอนทํา 

เตานมเทียม 

24. คุณภาณิสรา และคณะ 
      จากหนวยงานสภาพัฒน  
      สํานักนายกรัฐมนตร ี

ใหความรูเรื่องมิติใหมแหงถนนราชดําเนิน 

ในงานนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษามหาราชา 11 – 12 มกราคม 2554 

25. นางสุณีรักษ  สุขถาวรากร ใหความรูเร่ืองเศรษฐศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

26. อาจารยพลับพลึง คงชนะ ประวัติศาสตรไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 

27. คณะวิทยากรพระอาจารย ใหความรูอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.4  

คายพุทธบุตรี ปการศึกษา 2553 

28. ทานพระครูวามเทพมุน ี ใหความรูเร่ือง พิธีในศาสนาพราหมณ 

29. นายสุทธิพงษ  วัฒนจัง กรรมการตัดสิน เพลงคุณธรรมในงาน

นิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  84 

พรรษามหาราชา 

30. พระเกงกาจ สํวโร และคณะ 
      จากมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ใหความรูพระพุทธศาสนา”คายพุทธบุตรี”  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

31. ดร.รัฐศิรินทร วังกานนท ใหความรูประชาธิปไตย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 

32. อาจารยวาณี จูฑังคะ วิทยากรในงานภาษาไทยกับเพลง 

33. อาจารยภทัราวุฒิ พงศพฒุพร วิทยากรในงานภาษาไทยกับเพลง 

34. คณะดุริยางคศิลปน  
      จากกลุมดุริยางคสากล สํานักการสังคีต 
      กรมศิลปากร 

วิทยากรในงานภาษาไทยกับเพลง 

35. พระราชวิสุทธิดิลก  
      ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา  
      เจาคณะแขวงสามพระยา 

เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน
โอกาส 60 ป พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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ชื่อ-นามสกุล รายการ 
36. พระศรีกิตติโสภณ ป.ธ.๙ เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน
โอกาส 60 ป พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

37. นางสาวรังสิมา สายรัตนทองคํา อบรมครูเร่ือง การจัดคายคณิตศาสตร 
38. นายชัดเฉลิม คงประดิษฐ อบรมครูเร่ือง การจัดคายคณิตศาสตร 
39. นายอาทิตย เมธารัตน อบรมครูเร่ือง การจัดคายคณิตศาสตร 
40. นายประสิทธิ์ คุณมาศ วิทยากรสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มพูน

ประสบการณ ระดับชั้น ม.3 – ม.6 
41. นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ วิทยากรสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มพูน

ประสบการณ ระดับชั้น ม.2 
42. นายลออ เพิ่มสมบัติ วิทยากรสอนเสริมวิชาการวันเสาร  

ช้ัน ม.2 – ม.3 
43. นายอาทิตย เมธารัตนากร วิทยากรสอนเสริมวิชาการวันเสาร  

ช้ัน ม.2 – ม.3 
44. ดร.กรองทอง ไกรคิรี วิทยากรสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร 
45. นายสมพล อนสมศรี วิทยากรสอนเสริมโครงการ 

วิทย – คณิต – คอมฯ (พสวท.) 
46. อ.ดร.ศุภราช แสงวงค อบรมเรื่องการใชเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตรในการวิจัย 
47. นายพีรดนย พักตรเพียงจันทร อบรม “การใชเครื ่องมือทางวิทยาศาสตร

ในการวิจัย” 
48. นายสุกิจ บุญญรังสี วิทยากรสอนเสริมวิชาดาราศาสตร 
49. นายฐิติรัตน สังขวร วิทยากรสอนเสริมวิชาชีววิทยา 
50. นายวิทวัส แกวสองแสง วิทยากรสอนเสริมนักเรียน 

โครงการหองเรียนพิเศษ ช้ันม.2 
51. คุณภทรวัตน มณีวัฒนภิญโญ วิทยากรสอนเสริมนักเรียน 

โครงการหองเรียนพิเศษ ช้ัน ม.1 
52. คุณวรรณภา ลีลาดอกไม วิทยากรสอนเสริมนักเรียน 

โครงการหองเรียนพิเศษ ช้ัน ม.2 
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10. ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
 
ตารางที่ 9 ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรมของผลการดําเนินงานในรอบป 2553 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู 
เทียบเคยีงมาตรฐานสากล ใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีศักยภาพสูการเปนพลโลก 

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียน
การสอนสูมาตรฐานสากล 

 
 
 
-  มีหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน     
พ.ศ.2551  ของสถานศึกษาครบทุกกลุม
สาระการเรียนรู 

-  ผลการดําเนนิงานของกลุมสาระฯ 
วิทยาศาสตร ศิลปะ และภาษาตางประเทศ 
อยูในระดับด ี

2.  โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช
กระบวนการวจิัย 

-  มีผลวิจัยของนักเรียนโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 19 เร่ือง 

-  มีคูมือปฏิบัติการเขียนโครงการวิจยัสําหรับ 
นักเรียน จํานวน 1,500  เลม 

-  แฟมการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน
นิทรรศการ “สตรีวิทยาเฉลมิพระเกยีรติ    
84 พรรษา มหาราช” 

-  มีการประกวดงานวิจยัในระดับชั้น ม.1 
และ ม.2 

-  มีหนังสือรวบรวมผลงานวจิัย 1 เลม ช่ือ 
“นักวจิัยสตรีวทิยา รุน 111” 

-  มีผลงานวิจยันักเรยีนจํานวน 305 เร่ือง 
-  จัดคายฝกอบรมแกนนํายวุชนนกัคิดใหกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 180 คน 

-  พานักเรียนไปศึกษาดูงานในงาน
นิทรรศการ “การนําเสนอผลงานวิจยั
แหงชาติ 2553” 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
3. โครงการรักการอาน -  ทุกกลุมสาระฯ จดักิจกรรมหนาเสาธง    

“10 นาทีทวีปญญา” ตลอดปการศึกษา 
-  มีปายไมสําหรับติดคําสุภาษิต  และมีปาย
นิเทศหนาโรงเรียน 4 ปาย และในโรงเรียน 
2 ปาย 

- จัดกิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน ทุกวัน
ศุกร และมีสมดุบันทึกการอานทุกคน 

4.  โครงการพัฒนาผูเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม         
(One Student On Talent : OSOT) 

-  คัดแยกนกัเรยีนตามความสามารถพิเศษ 
นักเรียนพัฒนาความสามารถพิเศษในคาบ
กิจกรรมชุมนมุ ผานกิจกรรมทุกคนและมี
ผลงานปรากฏชัด 

- จัดสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย  

- นักเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      
ไดทุกคน 

- จัดสอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร 
คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร)  มีนักเรียนสอบผานสอวน. 

- ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับรางวัลจากการ
แขงขันภายนอกโรงเรียน 

-  มีกิจกรรมหลากหลายตามความสามารถ
ใหกับนักเรยีน 102 กิจกรรม 

 
 



 

 

5.  โครงการ

6. โครงการ
การเรียน

7. โครงการ
นิสัยดาน

 
 
 
 
 
 

ชื่องาน/โครง

รพฒันาผูเรียนโ

รพัฒนาหองเรี
นรู 

รสรางเสริมสุน
นศิลปะ ดนตรี

งการ/กิจกรรม

โดยระบบ e - 

รียน ICT เพื่อ

นทรียภาพ แล
รี และกฬีา 

ม 

learning 

พัฒนา      

ละลักษณะ

ห
-  นักเรยีน
ตามควา
พอลิเมอ
สกัดดีเอ็

-  สอนเสริ
ทางการเ

-  นักเรยีน
   เกณฑกา
-  นักเรยีน
ระบบ e –

-  แผนการ
-  บันทึกก
-  มีหองเรี
ทุกหองเ

- ครูใช IC
สาระกา

-  มีสวนศิ
-  นักเรยีน
ในเกาะรั

- นักเรยีนท
- นักเรยีนท
- นักเรยีนท
คําฉันทเ

หลักฐานยืนยนั
ไดเรียนรูกิจก
มถนัด เชน กิ
อร จุลชีวัน กา
อ็นเอ ไฮโดรโ
ริมความรูใหน
เรียนต่าํ 
นที่มาเรียนทุก
ารวดัและประ
นแสวงหาควา

– learning บน
รจดัการเรียนรู
การใชหอง IT
ยนที่ติดตั้งโป
เรียน 
T เพื่อการเรยี
รเรียนรู  
ลปที่เหมาะส
 ม.4 ทุกคนไ
รัตนโกสินทร
ทุกคนรวมกจิ
ทกุคนรวมกจิ
ทุกคนชมการ
เร่ืองมัทนะพา

นความสําเรจ็
กรรมที่หลากห
กิจกรรมซิลคส
ารเพาะเลี้ยงเนื
พนิกส เปนต
นักเรยีนที่มีผล

คนสามารถส
ะเมินผล 

มรูดวยตนเอง
นเครอืขายอิน
รู (คอมพิวเตอ
 
ปรเจคเตอรพร

ยนการสอนทุ

สมกบักิจกรรม
ดศกึษาแหลง
ร 
จกรรมกีฬาปร
กรรมถนนคน
รแสดงละครพู
าธา 

17 

จ 
หลาย
สกรีน 
นื้อเยื่อ 
ตน 
ลสัมฤทธิ์

สอบผาน 

งโดย
เตอรเน็ต 
อร) 

รอมจอ   

กกลุม

ม 1 สวน 
งเรยีนรู

ระเพณ ี
นแดงขาว 
พดู       
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 

สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาท
ตามพื้นฐานของการเปนสุภาพสตรีไทย ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใชชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา อนุรักษ
ความเปนไทย และกาวสูสากล ดํารงตนอยูใน
สังคมโลกอยางมีความสุข 

 

1.  โครงการพัฒนาอัตลักษณนักเรียนสตรีวทิยา - นักเรยีนทุกคนรวมกจิกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเชน วันพอ วันแม       
วันไหวครู เปนตน 

-  มีการจัดคายเพื่อพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
เชน คายยอดนารีสตรีวิทยา คายพี่สอนนอง 
คายผูนํา คายพทุธบุตรี เปนตน 

-  นักเรยีนไดทํากิจกรรมจิตอาสา 
-  ผลการประกวดหองเรียน 

2. โครงการศึกษาและอนุรักษวัฒนธรรม 
    ไทยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตางชาติ 
      
 
 
 
 
 

-  จัดการแสดงละคร,นาฎศิลป,ดนตรีตามที่
หนวยงานตางๆ ขอความรวมมือ 

-  แฟมสรุปงานการนํานกัเรยีนศึกษาแหลง
เรียนรู และการเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรู 

-  ครูและนกัเรยีนรวมหลอเทยีนและนําไป
เทียนถวาย  ณ วัดตาง ๆ รอบโรงเรียน 

-  ใหความรูแกนักเรยีน และจัดปายนิเทศ 
-  ครู นักเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียน
ปฏิบัติการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

-  แฟมคณุธรรมคําสอนของสมเด็จยาและ
นักเรียนทุกคนเขารวมนิทรรศการ 

- คําประพันธ สมเด็จยาในดวงใจ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
 -  คําประพันธ สมเด็จยากับโรงเรียน        

สตรีวิทยา 
- นักเรยีน ม .1 ศึกษาวดัเทพธิดาราม และ ม.5
ศึกษาวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พรอม
เขียนสารคดี นักเรียน ม.6 จํานวน 2 หอง
ศึกษาพระบรมมหาราชวัง 

-  นักเรยีน ม.1.4-1.5 ศึกษาถอดรหัส
เรขาคณิตจากวัดในเกาะรัตนโกสินทร 

-  นักเรยีนทุกคนไดรวมฟงเทศนมหาชาติ 
และมีความรูเรื่องพระเวสสนัดรดีมาก 

3.  โครงการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

           

-  มีสภานักเรียน 
-  มีคณะกรรมการนักเรยีน 
-  มีสายตรวจสีขาว 
-  มีการเลือกคณะกรรมการหองเรียน 

4. โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือ 
    นักเรียน 
       
 

-  ตัวแทนนกัเรียน ระดับ ม.1- ม.5 จํานวน  
84 คน เขารับการอบรมและมีความสามารถ
ในการดแูลเพือ่นในหอง 

-  นักเรยีนทุกคนจัดทําแบบประเมิน SDQ 
และครูที่ปรึกษาแปลผลการประเมิน SDQ 
ทําใหรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 

-  ครูที่ปรึกษาและผูปกครองไดพบปะพูดคยุ    
ทําใหรูจักนักเรียนดีขึ้น 

5. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
  

-  นักเรยีนทําสมุดบันทึกรายรับรายจาย 

-  จัดตั้งธนาคารโรงเรียนรวมกับธนาคารออม

สิน นักเรียนใหความรวมรอยละ 90 ขึ้นไป 

-  ผลิตน้ํา EM 

-  การใชสมุนไพรกําจัดหนู และยุง 

-  การทําน้ํายาลางจาน และเจลลางมือ 



 

 

6. โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่องาน/โครง

โรงเรียนสงเส

งการ/กิจกรรม

สริมสุขภาพ 

ม ห
-  การทําส
-  นักเรยีน
การหาร

-  นักเรยีน
   พลังงาน
-  นักเรยีน
มีเอกสาร

-  ครูและบ
สุขภาพ แ
ใหญ ผูป
x-ray ทกุ

-  มีคณะก
และชุมช

-  มีแพทยแ
รางกายท

-  มีประกนั
ทุกคน 

- นักเรยีนอ
ดูแลสุขภ

- ไดฉีดยาก
เปนประ

หลักฐานยืนยนั
สมุดเลมเล็กจา
นชั้น ม.2 ทุกค
ายไดพิเศษ 

นเขยีนคําขวัญ
น 

นทุกคนไดรับก
รรายงานผลก
บุคลากรของโ
และไดฉีดวัคซี
ประกอบการร
กคน 
รรมการประส
ชน 
และทันตแพท
ทุกวันที่โรงเรี
นอุบัติเหตุให

อวนและผอม
ภาพ นกัเรยีนผ
กําจดัยุงลาย แ
ะจําทกุเดือน 

นความสําเรจ็
ากกระดาษรไี
คนจัดทําโครง

หวัขอการอนุ

การตรวจสุขภ
ารตรวจสุขภา
โรงเรียนไดตร
ซีนปองกันไข
รานคา ไดรับก

สานระหวางโ

ทยมาตรวจสขุ
รียน 
กับครแูละนัก

ม ไดรับความรู
ผอมไดรับอาห
และหยอดน้ํา

20 

จ 
ไซเคิล 
งาน  

นรัุกษ 

ภาพและ
าพทกุคน 
รวจ
หวัด
การตรวจ 

โรงเรียน 

ขภาพ

กเรียน 

รูในการ
หารเสรมิ 
ชีวภาพ
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
สรางพลังขับเคลื่อนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard School) มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี คลองตัว มีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียน
พัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของสังคม 

 

1. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ (Quality System Management) 

-  มีแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการประจําป 
-  มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
-  มีคูมือนักเรยีนและผูปกครอง 
-  ทําบัตรประจําตัวของนกัเรียน ม.1 และ ม.4 
-  มีอุปกรณประกอบการจดัการเรียนรูและ       
การบริหารงานของทุกหนวยงานอยาง
ครบถวน 

-  มีหนังสือทกุกลุมสาระฯเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 

-  จัดจางครูทดแทนครูในกลุมสาระฯ ที่มี
อัตรากําลังไมเพียงพอ 

-  มีงานเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสาร 

-  มีระบบอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง 
-  มีจอภาพขนาดใหญเพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสาร 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา -  มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

-  มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
-  มีการอบรมใหความรูเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพ 

-  มีการประชมุเพื่อวางแผนการดําเนนิงาน
และมอบหมายงาน 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
3.  โครงการนิเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาคณุภาพ 

มาตรฐานการศึกษา 
-  มีการประชมุกลุมสาระฯ 
-  นิเทศครูผูชวยและครูใหมของทุกกลุม 
   สาระการเรียนรู 
-  การนิเทศเพือ่พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 

4. โครงการวิจยัระบบบริหารจัดการ และรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

 

- มีรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประจาํป 2553 

- มีงานวจิัยองคกรเรื่อง การศึกษารูปแบบ 
การจัดกจิกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษ
ตามความแตกตางของนักเรียนรายบุคคล 
(One Student One Talent : OSOT) 

เสริมสรางศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหเปนผูนํา             
การเปลี่ยนแปลง 

 

-  ผูบริหารมีความรูดานIT ผานการทดสอบ
ดาน IT ซ่ึงจัดโดยเขตพื้นทีก่ารศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

-  ผูบริหารมีความรูดานการใชภาษาอังกฤษ 
ผานการทดสอบการใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงจดั
โดยเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

-  ผูบริหารศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 
-  พัฒนาโรงเรยีนเปนโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ 

-  ครูผานการอบรมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

-  อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Excel 
และ Microsoft word 2007 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 

 - จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการ
ดําเนินการในชั้นเรียนเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมทางการเรียนเชิงบวกของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
สําหรับครูที่ปรึกษา” 

-  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการครู และหองเรยีนคุณภาพ” 

-  จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา
เร่ือง “ครูที่ปรึกษายุคไฮเทค” 

-  สงครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอบรม 
ณ ศูนยแรคแซม ประเทศมาเลเซีย 

3. โครงการพัฒนาผลงานผูบริหารสถานศึกษา
และครู สูมาตรฐานวิชาชีพ 

-  จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินขาราชการครูและบคุลากรทาง 
การศึกษาเพื่อใหมวีิทยฐานะและเลื่อน  
วิทยฐานะ(หลักเกณฑใหม)”   

-  มีครูขอมีวิทยฐานะชํานาญการ 1 คน 
เชี่ยวชาญ 1 คน 

4. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
สถานศึกษาภายในประเทศ และตางประเทศ 

-  ครูทุกคนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร 
-  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและนักเรยีนกับ
โรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ  

-  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนกัเรียนกับโรงเรยีน
ในประเทศญีปุ่น  
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทีเ่อือ้ตอการเรียนรู 

 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่บรรยากาศ และ
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 

- จัดทําตูทีห่องกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  กลุมสาระฯศิลปะ 

-  ติดตัง้เครื่องปรับอากาศและปรับปรุงหอง
ของกลุมสาระฯ การงานฯ และคณิตศาสตร  

-  จัดซ้ือโตะ เกาอ้ี ของกลุมสาระฯ ศิลปะ 
และคณิตศาสตร 

- จัดทําสวนดอกไมในวรรณคด ีพรอมปาย 
- ปรับปรุงหองเรียนเปนหองเรียน ICT ทุก
หองเรียน 

-  ติดตั้งสัญญาณอินเตอรเนต็ไรสาย  
ความเร็วสูง (wireless)  

2. โครงการสตรีวิทยารวมพลังรักษพิทักษโลก -  นักเรยีนทุกคนเขารวมกจิกรรมรักษ
ส่ิงแวดลอม น้าํและไฟฟา 

-  ประกวดความสะอาดหองเรียน สะอาด
เชียว ดาวเขียวติด สกปรกไปนิดติดดาวดํา 

- นักเรยีนชวยกันปดไฟ  ปดครื่องปรับอากาศ
และปดประตูเมื่อไมมีคนอยูในหองเรยีน 

- นักเรยีนชวยกันเก็บกระดาษที่ใชแลว ขวด
น้ําพลาสติก กลองนมเพื่อนําไป RECYCLE 

- ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน    
ป 2552 Energy Mind Award 2009 จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล การไฟฟานครหลวง 
และสมาคมพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
3. โครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรูเพื่อพฒันา 

3D (S.W. PARK) 
-  หองอุทยาน 3D ภาษาไทย 1 หอง 
-  ปายนเิทศใหความรูเกีย่วกับ 3D 

ระดมสรรพกําลังสรางภาคี เครือขาย จากพลงัการมี
สวนรวมของชมุชน องคกรภายในประเทศและ
นานาชาติ ในรูปแบบของผูอุปถัมภ ผูรวมคิดรวมทํา 
และรวมพัฒนา 

 

1. โครงการความรวมมือระหวางโรงเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน องคกรภายใน และภายนอก
ประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- สงขาวสารไปยังผูปกครอง ครูอาวุโส 
ชุมชนและหนวยงานที่เกีย่วของไดอยาง
ทั่วถึง 

- จัดซุมแนะแนวการศกึษาและอาชีพ ทําให
นักเรียนไดรับความรู ขอมูลดานการศึกษา
เพื่อนําไปประกอบการวางแผนดาน
การศึกษา 

- ไดรับรางวัลจากการสงนักเรียนไปรวม   
แขงขันกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน  

- จัดทําหนังสือสายสังวาลยเผยแพรขาวสาร
ของโรงเรียนปละ 2 คร้ัง 

- จัดทําแผนพบัและวดีิทัศนแนะนําโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาเครือขายผูปกครอง -  ประชุมเพื่อเลือกกรรมการเครือขาย

ผูปกครองทุกระดับชั้น และผูปกครอง    
ทุกหองเรียน 

3. โครงการความรูคูชุมชน -  จัดอบรมเบเกอรี่ จัดดอกไม และถักตุกตา
ใหกับประชาชนในทองถ่ินที่มีความสนใจ 

4.  โครงการโรงเรียนคูพัฒนา -  ครูจากโรงเรยีนวดัสังเวช เขารับการประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมกับครูโรงเรียนสตรีวิทยา 
จํานวน 50 คน 

-  ใชขอสอบรวมกับโรงเรียนสตรีวิทยา 
-  นักเรยีนโรงเรียนวดัสังเวชเขารับการเรียน
เสริมความรูดานวิชาการกับโรงเรียน    
สตรีวิทยา 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
5. โครงการโรงเรียนอุปถัมภ                     

(นักเรยีนจาก 5 จังหวดัชายแดนภาคใต) 
-  นักเรยีนจาก 5 จังหวดัภาคใต จํานวน 8 คน   
มาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
โรงเรียนสตรีวิทยา 

-  นักเรยีนจํานวน 8 คน ที่มาศึกษาที่โรงเรียน  
สตรีวิทยา สามารถสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาได 

6. โครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต - ครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 7 คนไปสอนเสริม
เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยใหกับ
นักเรียนจาก 5 จังหวดัภาคใต 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 27 ถึง 
29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร 
ดานครู และดานผูเรียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้ 
 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี  
ดานผูเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)    
มาตรฐานที่ 1      ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    
มาตรฐานที่ 4      ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
                            มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

  
 

มาตรฐานที่ 5      ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ 6      ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
                            และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  
 

มาตรฐานที่ 7      ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 
                           รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

  
 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจาก สมศ. รอบแรก 
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี  
มาตรฐานที่ 10    ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ 12    ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา            
ดานผูบริหาร    
มาตรฐานที่ 13    สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน 
                            ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  
 

มาตรฐานที่ 14     สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
                            การพัฒนาการศึกษา    

  
 

มาตรฐานที่ 18    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
                            ผูเรียนเปนสําคัญ      

  
 

มาตรฐานที่ 20    ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ          
มาตรฐานที่ 25    สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อ 
                           การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู        

  
 

ดานครู     
มาตรฐานที่ 22    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
                            และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

มาตรฐานที่ 24    ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
                           และมีครูเพียงพอ  

  
 

 
 11.1  ขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก 
  ดานผูเรียน 
  1) สถานศึกษาควรมีการทําโครงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกของผูเรียนใหเห็น
ความสําคัญของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเคารพผูอาวุโส เชน การทักทาย   
การเดินผานผูใหญ การหลบหลีกเมื่อผูใหญเดินผานดวยกิริยามารยาทที่นารัก เปนตน โดยเฉพาะ
สถานศึกษามีผูเรียนเปนสตรีลวน นาจะไดรับความรวมมืออยางดีจากผูเรียน อาจจัดใหมีโครงการ
ประกวดมารยาท “งามแบบไทย” เปนตน 
  2) สถานศึกษาควรไดมีการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาตางประเทศไมเปนที่   
นาพึงพอใจ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เชน การสอนไมครอบคลุมเนื้อหา ขอสอบยาก
เกินไป คะแนนเกี่ยวกับคะแนนสอบปลายภาคไมสมดุลกัน ผูเรียนทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป 
ผูเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาเหลานี้ ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุของการแกไขปญหาไดถูกตองตอไป 
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  ดานครูผูสอน 
  1) สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมีการทําวิจัยในช้ันเรียนให
มากขึ้น โดยมีการพัฒนาทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ ควรมีการตั้งคณะกรรมการหารือผูทรงคุณวุฒิ
ในสถานศึกษาใหคําปรึกษา การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหงานมีคุณภาพหรืออาจใหครูที่เคยไดรับ
รางวัลงานวิจัยดีเดน เปนวิทยากรอบรม เปนตน 
  2) ควรมีการนิเทศการสอนอยางสม่ําเสมอ ผูนิเทศอาจเปนผูบริหาร ครูแกนนํา     
ครูตนแบบ หรือครูที่มีความสามารถในการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อนครูนิเทศกันเอง 
เปนตน 
  ดานผูบริหาร 
  1) พัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศใหครบวงจร โดยจัดใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปน
และผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากร ใหความรูแกบุคลากรงานสารสนเทศ 
  2) พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรู จัดใหมีส่ืออยางหลากหลาย 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 11.2 การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
  สถานศึกษาไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
  1) สถานศึกษาไดจัดอบรมพัฒนาครูดานการทําวิจัย ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก มศว. 
ประสานมิตร มาใหการอบรมและใหคําปรึกษาในการทําวิจัย พัฒนาบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
  2) สถานศึกษาไดจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑของสถานศึกษา 
  3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยใหหัวหนากลุมสาระฯ/เพื่อนครู 
นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 
 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 ถึง 
28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูเรียน  
ดานครู และดานผูบริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 
 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 

ผลประเมินอิงเกณฑ 
ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
 

คาเฉลีย่ 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลีย่ ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
คานิยมที่พึงประสงค 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัยสขุภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

3.64 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.64 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมี  
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  

3.71 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

3.64 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน    
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.76 ดีมาก 4 ดีมาก 3.88 ไดมาตรฐาน 

ดานครู        

มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.79 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ไดมาตรฐาน 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 จาก สมศ. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 

ผลประเมินอิงเกณฑ 
ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
 

คาเฉลีย่ 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

คาเฉลีย่ ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.73 ดีมาก 4 ดีมาก 3.87 ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความ 
สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.         ได       ไมได 
 

 12.1 ขอเสนอแนะจากการประกนัคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 
  ดานผูเรียน 
  1) ผูบริหารกําหนดขอบเขต และหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษาใหชัดเจนเพื่อ
นิเทศ กํากับ ติดตาม มีการประเมินผลบุคลากรในสถานศึกษา 
  2) พัฒนาระบบสารสนเทศใหหนวยงานติดตอและติดตามงานไดอยางคลองตัว 
และทันสมัย 
  3) สงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีมเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรใหโดดเดน จัดทํา
ระบบ PDCA ที่ชัดเจนในทุกงาน 
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  ดานครู 
  1) ใหนําผลงานวิจัยมาจัดทําสื่อการสอนที่ทันสมัย และใหระบบ IT เผยแพรความรู 
การคิดคนวิธีการสอนแบบใหมๆ ใหโรงเรียนในเครือขายนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  2) พัฒนาครูในสถานศึกษาใหมีความสามารถและมีศักยภาพเปนครูมืออาชีพ 
  ดานผูบริหาร 
  1) ใหการสนับสนุนนักเรียนออกไปแขงขันกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหแกสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
  2) สนับสนุนผูเรียนใหมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส 
และคอมพิวเตอรโดยสงไปแขงขันในระดับสากลไดทั่วโลก 
 12.2 การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช  
  1) พัฒนาผู เรียนสูความเปนเ ลิศในระดับสากล  ไดแก  การสงนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตร ดาราศาสตร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา และคอมพิวเตอร ไปแขงขัน
ในระดับชาติและระดับสากล เชน การสอบแขงขัน สวอน. โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศสาขา
ดาราศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส การสอบแขงขัน JISO ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ                     
การสอบแขงขันคณิตศาสตรในเวทีระดับสากล 
  2) พัฒนาครูสูความเปนครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น ในดานการพัฒนาวิธี
สอนจัดทําส่ือและนวัตกรรมสอนใหมๆ การใชกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการใช
ระบบ IT ในการเผยแพรความรู 
  3) พัฒนาหลักสูตรและแหลงเรียนรูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
  4) พัฒนาระบบเครือขายเว็บไซตของโรงเรียนใหมีความทันสมัยคลองตัวใน         
การติดตามงานและติดตอประชาสัมพันธขาวสารกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
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6.  #��"��/�'����2,�������*"��	3�$	'	�� $
6�!=1:���<�$�012%����3������ 
 

 

)B>�#	���� /-.��4 ,��?��)%6	��4���$�P.���#	���� 
1. #	����������2��@,��2���.��  
    ��$�%&�������@�4�,�5����2 

1)  ��$�%&�)�6�4�1&4������0%> 1 0
	�       
'�($�%&���&�-)�0<�U%��	/	��4�@(          
��$�%&�	��4$�%&���6��@� #2���� ��
��(��#	������2�-.��4$�B>����	4�2�
��1������#&)�/ 

2)  ��$�%&�)�6�4�1&4������0%> 1 #	����
�(��$�%&��-$��	�-,���,�/�-0&����,�/
0
	�'�($�%&�	�-,���,�/�2�
�-0&����,�/ �(�&,�����������<� 

2.  #	���������0�����	-�#�&8)(
��?�����-.�& 

��$�%&�0
	�8)(��?�����-.�&$�B>������
0���	��4	-� 

3.  #	������������ ��$�%&��(�&2� 90 ���������2�����
	(�	�(�.���2��$�%&��@(0%>�2��2�& 

4.  #	����������@($�%&� e 	� e &��$&%>&4                                                                         
(One Student One Talent : OSOT) 

��$�%&��(�&2� 90 4%	��4��4��� 	��4����
$\���0��$�=�0%>�.(����.��/ 

5.  #	����������@($�%&�#�&��?? e-learning ��$�%&��(�&2� 90 ��4���������	��4�@( 
���$	����/�2�8)(�(�4@2��������&���4%
����-01-�2 #�&�����$0	#�#2&%4�8)( 

6.  #	����������(��$�%&� ICT $�B>������ 
��$�%&��@( 

��$�%&��(�&2� 90 '�($�%&�.�-.��4     
��$�%&������0%>�2��2�& 

7.  #	������(��$��-4�
�0�%&����2�
2�����-��&�(���-2�� ��,�% �2�%Q� 

��$�%&��(�&2� 90 '�(��?�����$��-4
�
�0�%&����2�2�����-��&�(���-2�� 
��,�% �2�%Q� 

8.  #	�����������,2���/                      
7��$�%&��,�%�-0&�; 

��$�%&��(�&2� 90 '�(��?�������$�=� 
&�����%�,�%�-0&� 
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9.  #	���������2���
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10.  #	�������$��-4���	���8���?�?
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��$�%&�0
	�$�(����4-.��4���$��-4         
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11.  #	�����������??�@�2)��&$�2B�
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������ 
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����?	�����%4� 0
,��)%6��� 
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1)  #��$�%&�4%�2���-.�&$�B>��������.��
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2)  4%��&����������	
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���.���� 

18.   #	����������@(?�-���8�($�=��@(���      
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�@(?�-���.����� 5 	�$�=��@(�����$�2%>&���2� 

19.  #	���������	�@�2�?
	2��0��  
������0�6���?? 

	�@�2�?
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	� 
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)�6�$�%&� 

2)  	�@�(�&2� 90 4%�2����-.�&8�)�6�$�%&�$�->4��6� 
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'4��(�&��� 5 	�/�� 
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���� 1  � �!��"������$���  %�&"$��� '�(�)
�&"������*��(+*�, 
 ��������"����"���������������&-��$/�������/��"�����&����0�� 1 ��+2-�34�54�����
#��$������%#0�6�*)-�����(��7�2 1 �����������������0-9���* 
 1. ������������-��$��
 ;��������&���%�7�� 
 2. ��������	�
��$/-�����
;%���<���97������#�7��#��#%���<����0��6��� 
 3. �������&0��&����������-����/#-#��/6�<��9��-������/�3��
�����;7����=�
��/��) 
 4. �������&0��&�������?�#�����������6@����
(��"�-����� 
 5. �������&���%�7���%��$�����
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;�$� 
 

�54��������� <��� "���<��� �$/�� $��
 /7�2�	���/&��; �54�������=����� ��"���"���  
�&��--�7�*��4��"���"�$/�A������ ����B��/�%����#���6-# �%��C+2-&���; �$/����&��&$/  
�?�#���3�4�7�2)-����-�9�4-�0���� 7������0%���#�54-+2�9�4-�0����=���$�� ���� ���%����=�
��/6�<��9�� ��/3������� �0�)-�!5���D@@�97�����B��/74-�.�2�)-��� �%�7�*���"��&���	���
���-�����
;7�������<���6����$/&�2��%�$4-� �$/��"��-�&������60%��3$+-�54-+2��$/#����'@
��/��6�;��+2-&0%��%� 

%�&��7���;)-���������&���%�7�� 9�4���3��9%4%0�  ��0������&���%�7����=��4��##���
&�4��&�!��&��� �54���7���D@@� �$/���� <��� �4�%$*��&50&��$#��+*�(���%����=�97� �	���2���
�������-��/#-#��/6�<��9��-������/�3��
�����;7����=���/��) �$/�����6�%��������6@�
���
(��"�-�����  �$/9�4���3���� $��
 /7�2�	���/&��;)-��54�������������&���%�7��9%4           
5 ��/����+- ��=�#���$7�2���/�#��#%���� ���%��C+2-&���;&�"��� ���%����#���6-# ��&�������%/ 
�$/��/3���-�--� �-�"����*�����������9�4"����"������+2-�����-��$��
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�%����=��-�����&���%�7�� �+- ��!�%/�54��� �$��$*��7���D@@� ��"��-�&� ������0�"���<��� �4�%$*��&50
&��$ �$��������������#%0� ��=��54��������� !�����/��#����� 
 

1.1   ��.&�" ���.
����&�/��  �0&��&���
�1�	$���!�23�*���4�*�
+�
�������52� 
 �54�������%���� ���%����#���6-#�?�#��������3$��<����#+*-��4�)-���&��7�2����#.+- 
��������9�4���3���/�#��#�$/%�<��?�#���7�2EF��34�54������34���%����#���6-#  ����0-9���* 
 1.1.1 �������������7���%$������<�6����$/�0%���"����3�4��&�<� 9�4"���34��
������������������* 
  1) �����"����"����&����%"&�)�%�����/�����#��������-�&�&����7�2��
�%����#���6-#�$/���%���&��&$/��7��3�4�7�2&����%"&�)�% �$/"���� ��57��3�4�7�2�5�$
����������&���-������#�5�$��������7�2��9�07���)4��.% ��07����"����3�4��&�<� &����%" 
&�)�%"/"���34�+�-�50-�0����=��/�#��#����#�4-�  "��%0���"����3�4��&�<�"/�&�'"&�*� ��57�2�5�$
����������&��"/�-#3����34#����'@��/��6�;�$/�$0-���������9�)	*�34-������ ��������7�2��
9�07���)4��.%$�$� 
  2) �����"����5�%��5�$��������7�2��9�07���������#7�2 1 7��%��#���% 3�4�
��/�5��������#��7	�&.����54�������9�07����#�����7�2 1 C��.��&��3�������&�� "����"�����34
�3�+-���"����3�4��&�<�7����/��� .4���&.�����&��#0-����*����9�0���3���$-��&��%�  "/�"4�
�34�54����-���#7��#��+2-�0%������49)�D@3� 
 1.1.2 �54������?�#�������/�#��#7�2�����������3������B��/���7���%�������     
��53�4���/�5�������� 
  1) �54�������#���6-#��/�A���?�#��������)4-��$������7���%���������5�%�
3�4���/�5�4%��%����#���6-#7���� 
  2) �54��������%����#���6-#�0-���-� ��+2-�)4��������������$4%9�03���������� 
 1.1.3 �54������?�#�������/�#��#)-���������������)4��.%�����<�6��� �$/�0%�
��"����3�4��&�<� 9�4��������������������* 
  1) �����"���/�#��#����)4��.%�������64&�@@� ��$���H���/�� �)-�
�������� ���9�0�������/6�&�����<;�&������&���$/�-#3����34��/<������������=��54�����#
�5�$��"����3�4��&�<� 
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  2) �����"����"����7�23�4��&�<�-�0����=��/## �����* 
   -  %��"��7�;��=���"���� 10 ��7�7%��D@@� ��#���6-#����$�0�&��/���������54
7���$�0�&��/&$�#���9� ��+2-&�4��#�������7��%�6���� 
   -  %��-�������=�����6��65���������������7�27���� ��/��6�;�$/7��6+2-�&���
�34��#7���������� ���70���54-���%����"/��=���/<������<��$/�34�-%�7��#�������� 
   -  �����EF��/�#��#�.%&����3;$/ 1 %�� 
   -  ����������#�5�$)-���57�2��	�
� �$/3�%3�4��/��# 
   -  ����������#�5�$�����5�%���/"��%�� ���%��5�$����������&�� 
  3) �����EF��/�#��#�.%����#��"������������ ��%��6�� 
 1.1.4 �54��������%����#���6-#���7�2��5�-#3��� 9�4���������������* 
  1) ��5��/"��%�6�"/�����"�#��7	�����-#3�������������� ��+2-�����#    ������
����������� #��7	�&.��������&0����)-��54�������7�����%�6� 
  2) #��7	�3$�����&-�)-���5��/"��%�6� 
  3) #��7	���&���#��7	���/"��%��)-�34-������ 
 1.1.5 �54 ��������%����#���6-#����"����7�2���������-#3��� ��������9�4 
�����"����"����-�0��3$��3$���������!�� ����%��.����$/�%��&��" -�7��60�  
&!��������� � /��������������� &����%"&�)�% �$�0���+2-�60%���+2-� �$�0����%6�-�&�&����
&�<� &�)��H���/�� � ���-��$��-C-� ���-�$����� �0����2&-��4-� �0����2�$�*�� �0���54���  ������
���%6��34�����	�
���+2-� ������� ���;�0-�4������4����
�; 6����0��1 7�*�6����4��%�6����   
�4����$�/��H��$/����� �4��#����'@��/��6�; �4�����
�&�2��%�$4-� �����7������%�6����   
���%�"���###5� ���� ����%7���"���� ���%��.������� K )�% ��=��4� ����59�4"�� 
  -  �##��/�����$��"���� / �������  
  -  �%���0%��+-)-��547�2��&0%����2�%)4-� 
  -  �������$����L�#������ 
 1.1.6 �54��������%����#���6-#�0-�����0����9�4.5��4-�����/�#��#)-��������� 
�$/���&.����� ;�0��1 ��������9�4"��7���50�+-���������$/�54����-��34��#�������� 
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มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ                       
                           มีความคิดสรางสรรค   คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

โรงเรียนสตรีวิทยาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และการสื่อความ ใหผูเรียนสามารถ
เลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลที่อาจเกิดขึ้น
เสนอแนวทางแกปญหา และอธิบายไดอยางเปนขั้นตอน 

ในปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีวิทยาไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช
กระบวนการวิจัย ซ่ึงมีกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 

-  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัย” ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 
-  คายฝกแกนนํายุวชนนักวิจัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
-  ประกวดงานวิจัยดีเดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 
-  นักเรียนนําเสนอผลงานวิจัยปการศึกษา 2553 ในงานนิทรรศการสตรีวิทยาวิชาการ                         

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช    
-  มีผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2, 4 และ 5 จํานวน 305 เร่ือง 
-  กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร จัดคายฝกอบรมนักวิจัย นักเรียนโครงการ

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ณ สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา มีผลงานวิจัย
ของนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 19 เร่ือง 

-  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จัดทําโครงการตางๆ ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาการเรียนรูจากสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

เพื่อนําไปสูการทําโครงงานชมรมพุทธศาสน (กลาตะวัน) ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจํานวนประมาณ 40 
คน นําอุปกรณการเรียน นําอาหารเลี้ยงอาหารกลางวัน สอนหนังสือเด็กเรรอนของมูลนิธิ
สรางสรรคเด็ก (บานครูหยุย : นายวัลลภ  ตั้งคณานุรักษ ) 

  2. โครงการการแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ รางวัลถวยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม 

  3. โครงการ “จาคานุสสติ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ศึกษาเรื่อง “การบริหารจิต
และเจริญปญญา” นักเรียนนําความรูไปปฎิบัติกิจกรรมใด เชน การบริจาคทรัพยส่ิงของตางๆ 
แรงกาย กําลังสติปญญา ชวยเหลือบุคคลดอยโอกาส  เชน คนตาบอด  คนหูหนวก  ซ้ือขาวเล้ียงสุนัข 
ซ้ือโลงศพ  อานหนังสือใหคนตาบอด  เล้ียงอาหารบานคนชราและบานเด็กกําพรา ฯลฯ 
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-  เผยแพรผลงานวิจัยนักเรียนตอสาธารณชนและผู เกี่ยวของในวงการศึกษาในงาน
มหกรรมตลาดนัดเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ณ อิมแพคเมืองทอง จังหวัดนนทบุรี   
เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ 2554 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค และโรงเรียนทวีธาภิเศก 2          
ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง 

จากผลการดําเนินงานดังกลาวผูเรียนทุกระดับชั้นไดทําการวิจัย ซ่ึงเปนการบูรณาการ
กระบวนการดานความคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การอาน การเขียน และการสรางองคความรู 
พรอมทั้งจัดงานนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนไดแสดงผลงานการวิจัยของตน
ส่ือสารผานการคิด นับเปนกลยุทธหนึ่งของการพัฒนาดานวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา คนควา   
การคิดวิเคราะห ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การประมวลความรูและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
อยางเหมาะสม  

นอกจากนั้น ผูเรียนสามารถใชกระบวนการคิดอยางสรางสรรค มีผลงานของนักเรียนจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ 8 กลุมสาระ เชน โครงงานคณิตศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร   
หนังสือเลมเล็กของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การจัดทําละครสั้นของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โครงงานอาชีพ “มาชวนกันคามาพากันขาย” ของกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพฯ หนังสือพิมพโพธ์ิโพสตของคณะกรรมการนักเรียน และโครงการ Think Earth ของกลุม
บริหารกิจการนักเรียน เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนทุกคน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด    

คิดอยางเปนระบบ และมีความคิดแบบองครวมได 
2. ผูเรียนทุกคน คาดการณกําหนดเปาหมายและ แนวทางการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
3. ผูเรียนทุกคน ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีสติ 
4. ผูเรียนทุกคน มีทักษะการคิดสรางสรรค มองโลกในแงดีและมีจินตนาการ 

ผลการประเมินตามเกณฑการพิจารณาเฉลี่ยรอยละ 100 อยูในระดับดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง   
          อยางตอเนื่อง 
 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหผูเรียน
บรรลุผลตามตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 6 โดยจัดทําโครงการสงเสริมการอาน บูรณาการทักษะการคิด
วิเคราะห เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรักการอาน รูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
คิดอยางมีวิจารณญาณในการอาน สงเสริมกระบวนการอานและคิดวิเคราะหควบคูกันไป ซ่ึงมี
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 1. กิจกรรม “วางทุกงานอานทุกคน” นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมนี้ในทุกวันศุกรของแตละ
สัปดาหตลอดปการศึกษา และบันทึกสรุปสิ่งที่ไดจากการอานในสมุดบันทึกการอานทุกครั้ง 
 2. การอานคิดวิเคราะหทุกวันศุกร เวลา 08.00 – 08.30 น. รวมกับงานโสตทัศนศึกษา 
ชมรมจินตนาการฯ และงานหองสมุด 
 3. กิจกรรมยอดนักอาน 
 4. กิจกรรมประกวดคําขวัญสงเสริมการอาน 
 5. กิจกรรมเรียงความเกี่ยวกับวันสําคัญ 
 6. ประกวดการเขียนเรื่องสั้นรวมกับชมรมจินตนาการฯ 
 7. กิจกรรมสงเสริมการอานของ 8 กลุมสาระฯ ไดแก จัดกิจกรรมหนาเสาธง “10 นาที    
ทวีปญญา” ตลอดปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของทุกกลุมสาระการเรียนรู จําแนกไดดังนี้ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  - จัดกิจกรรมเยาวชนนักเขียน (รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1) 
  - สงนักเรียนเขารวมการประกวดจัดทําหนังสือขนาด A4 แตงกลอน วาดรูปประกอบ 
ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  - แขงขันตอบปญหาการอานคิดวิเคราะห 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - การอานศัพทภูมิศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  - กิจกรรมอานดีมีสุข 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - จัดปายนิเทศเผยแพรความรูหนาโรงเรียน 
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 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
  - กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 จากการดําเนินการดังกลาวขางตน โดยรวมทําใหนักเรียนสตรีวิทยาทุกคนสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการอาน มีนิสัยรักการอาน และสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเองได 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. ผูเรียนทุกคน มีนิสัยรักการอาน การเขียน การฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 
 2. ผูเรียนทุกคน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุดแหลงเรียนรู 
และส่ือตางๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. ผูเรียนทุกคนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรู และ
ชอบมาโรงเรียน 
ผลการประเมินตามเกณฑการพิจารณาเฉลี่ยรอยละ 100 อยูในระดับดีมาก 
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2. ����������������
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,-2	8�
#��*\G���%  



84 
 

4. ����������
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนา      
                   องคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

การจัดระบบโครงสรางองคกรของโรงเรียนสตรีวิทยา มีแผนภูมิแสดงโครงสราง                
การบริหารงานชัดเจน  ไดมีการกําหนดภาระหนาที่ของแตละฝาย/กลุมสาระฯ/งาน  และไดเพิ่มกลุม
บริหารนโยบายและแผน  กลุมบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัยเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงาน อันจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเปนโรงเรียนที่สมบูรณ
แบบ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีระบบครบวงจร จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2553 – 2555)  แผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตามประเมินงาน/โครงการ และรายงานผล
การดําเนินงานในบันทึกประชุมครูประจําเดือน  อีกทั้งในการประชุมฝายบริหารทุกวันอังคารไดมี
การตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานไป และจัดทําบันทึกชวยจํา เพื่อทํางานที่เปนนโยบายใหม
หรือควรทําที่ไดจากการประชุมฝายบริหาร 

โรงเรียนสตรีวิทยามีแผนภูมิการจัดองคกร และโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร
พรอมแตงตั้งมอบหมายงานใหบุคลากรโรงเรียนที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทั้งในสายการบริหารและสายปฏิบัติการของแตละกลุมงานอยางชัดเจน มีการวางระบบ
ระเบียบการทํางานโดยกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในทุกตําแหนง จัดทําเอกสารแสดง
ภาระงานสําหรับกลุมบริหารงาน  กลุมสาระ  งาน และบุคคลที่ตองปฏิบัติงานและสําหรับชี้แจง
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของ  มีผลใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและการประสานงานรวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาททดแทนกันไดตามความเหมาะสม  การจัดระบบองคกรของโรงเรียนมี
การกําหนดกลุมบริหารงาน 6 กลุมบริหาร ดังนี้ 
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ตารางที่ 18 กลุมบริหารงานและจํานวนหนวยงานยอย 

ลําดับ กลุมบริหาร หนวยงานยอย 

กลุมที่ 1 กลุมบริหารงานวิชาการ 10 
กลุมที่ 2 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 9 
กลุมที่ 3 กลุมบริหารการเงินสินทรัพยและบุคลากร 9 
กลุมที่ 4 กลุมบริหารงานทั่วไป 9 
กลุมที่ 5 กลุมบริหารนโยบายและแผน  5 
กลุมที่ 6 กลุมบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย 4 

 
ดานการบริการและงานทั่วไป มอบหมายและกระจายงานดูแลผูเรียน โดยแทรกอยูใน                  

ทุกกลุมบริหาร ตามโครงสรางของกลุมบริหารนั้นๆ  ไดแก 
 

ตารางที่ 19 งานบริการที่เกี่ยวกับผูเรียนในกลุมบริหารตางๆ 

ลําดับที่ กลุมบริหาร งานบริการที่เกี่ยวกับผูเรียน 
1 งานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

งานทะเบียน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา งานพัฒนาแหลงเรียนรู งานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งานบริการวิชาการแกชุมชน งานรับนักเรียน งาน
กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และงานพัฒนา
หองเรียนพิเศษ 

2 กิจการนักเรียน งานสํามะโนนักเรียน งานดูแลชวยเหลือนักเรียน  
งานระดับชั้น งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน งานสงเสริมวินัย 
และคุณธรรมจริยธรรม  งานกีฬาประเพณี   งานเครือขาย
ผูปกครอง     งานรักษาความปลอดภัย  

3 งานบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน  งานโภชนาการ งานอาคารสถานที่  
งานสวัสดิการนักเรียน งานยานพาหนะ งานสวัสดิการทั่วไป 
งานประชาสัมพันธ งานสัมพันธชุมชน  
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ลําดับที่ กลุมบริหาร งานบริการที่เกี่ยวกับผูเรียน 
4 การ เงิน   สินทรัพย

และบุคลากร 
งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย  
งานสารบรรณ งานสวัสดิการและงานบุคลากร งานบุคคล  
งานระบบควบคุมภายใน งานเงินทุนสงเสริมการศึกษา   
งานสํานักงานผูอํานวยการ  

5 นโยบายและแผนงาน งานนโยบายและแผนงาน งานพัฒนาเว็บไซต  
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

6 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและวิจัย 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
งานรายงานผลคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

 โรงเรียนสตรีวิทยาไดจัดระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาและ
ชุมชนไดครอบคลุม  มีประสิทธิภาพตอการใชงาน  นําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้โดยตรง คือ งานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  ไดจัด เก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ  ทันสมัย  และพัฒนาระบบขอมูล
รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีผูทําหนาที่สารสนเทศ
ของกลุมบริหารฯ  กลุมสาระ  และงานเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง  การเผยแพร              
ขอมูลขาวสารจะดําเนินงานโดยงานประชาสัมพันธโรงเรียนสตรีวิทยา จัดทําวารสารประจํา
โรงเรียน และเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดทราบผลการดําเนินงาน 
 1.  การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
  โรงเรียนสตรีวิทยามีขอมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไวครอบคลุมการใชงาน  
และสารสนเทศทุกดานเปนปจจุบัน 

 -  รวบรวมสารสนเทศเปนเอกสารรายงานประจําป  ทุกปตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน                    
ขอมูลภายในเลมสรุปไดดังนี้ 
  - ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 
  - สรุปผลงานของกลุมบริหารตางๆ  ของปการศึกษาที่ผานมา 
  - งานกลุมสาระการเรียนรู  งานสอน  งานสงแขงขัน  ส่ือ  ฯลฯ 
  - ปายนิเทศ  บุคลากร  ผูเรียน 
  - ปายนิเทศอิเล็กทรอนิกส  (บอรดตัวหนังสือวิ่ง) 
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  - ขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายภายในโรงเรียน 
  - ขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 2.  การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง 
     มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมู  จัดเปนระเบียบ  เรียกใชได
สะดวก  มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศที่นําไปใชประโยชนไดทันที มีวิธีการจัดเก็บ
หรือใชเครื่องมือทันสมัย และมีการปรับปรุงวิธีการ 
          ไดจัดเก็บขอมูล  และสารสนเทศอยูเสมอ  ขอมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บเปนระบบ  
แยกเปนปการศึกษา  กลุมบริหาร  กลุมสาระการเรียนรู  และงานตางๆ  งานคอมพิวเตอรเพื่อการ
บริหารเปนหนวยงานกลางเก็บรวบรวมงานสารสนเทศทุกหนวยงานเปนรูปเลม  ประจําปการศึกษา  
ขอมูลผลการเรียนเก็บในคอมพิวเตอร งานทะเบียนวัดผลเก็บรวบรวมผลการเรียนเพื่อประมวลผล
และรายงานตอผูปกครองเปนประจําทุกภาคเรียน และรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  การคัดเลือกผูเรียนเพื่อเรียนตอระดับอุดมศึกษา  งานคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมผลงาน
ของครูและผูเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาขึ้นบนเว็บไซดของโรงเรียน  www.satriwit.ac.th  เมื่อผลการ
ดําเนินงานในแตละภาคเรียนเสร็จลงแลว ไดประชุมคณะกรรมการเพื่ออภิปรายหาขอบกพรอง  
และใหขอเสนอแนะที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศใหดียิ่งขึ้นในภาคเรียนตอไป 
 3.  การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 

มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร 
การจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน  และเกิดประโยชนคุมคา 

มีการจัดทําฐานขอมูลของบุคลากร  และขอมูลผูเรียนทั้งโรงเรียน  มีการเชื่อมโยง
ขอมูลดวยโปรแกรมที่เขียนขึ้นใชภายในโรงเรียน  ปรับใหใชงานไดตามตองการตอเนื่องมาตลอด
หลายป  มีการจัดทําโปรแกรมทะเบียนวัดผล  ครูทุกคนลงคะแนนในคอมพิวเตอรดวยตัวเอง          
มีการแกไขคะแนนไดเฉพาะวิชาของตัวเอง  โปรแกรมกําหนดสิทธิ์ในการจัดการอยางเปนระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรฝายบริหาร 
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ที่ ช่ือ -นามสกุล ตําแหนง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา อายุ หมายเหต ุ
1 นางพัชรา 

ทิพยทัศน 
ผูอํานวยการ เชี่ยวชาญ ปริญญาโท 59 ผูอํานวยการ 

2 นางสุวินิต        
อุบลเลิศ 

รองอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท 58 กลุมบริหารกิจการผูเรียน 

3 นายจรัสฤทธิ์    
กล่ินสุวรรณ 

รองอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท 56 กลุมบริหารงานวิชาการ 

4 นายพินจิ         
เพ็ชรดารา 

รองอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท 54 กลุมบริหารงานทั่วไป 

5 นางเครือวัลย 
รัตนภาณุ 

รองอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท 59 กลุมบริหารการเงิน 
สินทรัพยและบุคลากร 

 
 การเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 มีการวางแผนการดําเนินงาน  ใชวิธีการหลากหลายและนาสนใจ  การเผยแพรขาวสาร 
ของสถานศึกษาครอบคลุมกลุมเปาหมาย  มีผลงานปรากฏชัด  ทุกฝายพึงพอใจ 

การจัดระบบสารสนเทศเปนปจจุบันทันสมัยและใชประโยชนไดจริงจะเอื้อตอการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจนํามาใชเพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดี
ยิ่งขึ้น  การจัดทําขอมูลระบบโดยใชโปรแกรม SMIS และขณะนี้เก็บขอมูลตามโปรแกรม Student 
ตามคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใดรายงานขอมูลสารสนเทศไปยังเขต
พื้นที่การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดทุกครั้ง   ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
บริเวณรั้วหนาโรงเรียนมีปายนิเทศแสดงผลงาน ขาวสาร หรือความสําเร็จในการแขงขันตางๆ ของ
นักเรียนและกิจกรรมตางๆของโรงเรียนใหประชาชนที่ผานไปมาไดอานไดชม 

   
การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนสตรีวิทยาไดจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานมี 6 กลุมบริหาร  แตงตั้ง                  

กลุมบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัยเพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต

ตารางที่ 20 ขอมูลบุคลากรฝายบริหาร 
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พื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร จัดทํารายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของและเปดเผย

ตอสาธารณชน    และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง   มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน            

สามารถตรวจสอบได ผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่สองไดรับผลการประเมินระดับคุณภาพดี

มากทุกมาตรฐาน 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  มีการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน    
มีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  และมีการพัฒนาระบบอยาง
ตอเนื่อง   มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  สามารถตรวจสอบได 

 การประเมินมาตรฐานการศึกษาไดจัดทําตออยางเนื่องและสม่ําเสมอ ผูบริหารนําผลการ
ประเมินมาใชในการบริหารอยางตอเนื่อง  ผูบริหารไดนําผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดาน
วิชาการมาพัฒนางาน เชน  ผลการสอบ N.T. (National Test) และผลการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มาวิเคราะหรวมกับครูในการประชุมครู           
และรวมวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น   ผูบริหารใหดําเนินงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการทุกภาคเรียนและทุกปการศึกษา โดยจัดทําเอกสารเผยแพร     
ใหครูทกุคนไดใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ  ตอเนื่อง  และทั่วไป  

 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรวมกันจากกลุม/ฝายที่เกี่ยวของ กําหนดเปนแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนตามวิสัยทัศนและเปาหมาย ดําเนินการไดตาม
เปาหมาย บุคลากรไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละไมนอยกวา 2 คร้ังตอป  

โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเรื่องการอบรมครูที่ปรึกษายุคไฮเทค     
เทคนิคการดําเนินการในชั้นเรียนสําหรับครูที่ปรึกษาเพื่อชวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา    
นอกจากนี้ยังไดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในดานอื่นๆ  โดยสงครูไปอบรมกับหนวยงานภายนอก 
และทดสอบความรูของครูทุกคนตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ   

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชส่ืออยางหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผูเรียน  สงเสริมใหมีส่ือและนวัตกรรม และอบรมการผลิตส่ือเทคโนโลยี เชน Power point CAI   
การใชโปรแกรม Excel 2007   เปนตน  

ผูบริหารสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  ผูบริหารสนับสนุน สงเสริม ใหครูทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเปนครู
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ชํานาญการพิเศษ  และครูเชี่ยวชาญ   สงเสริมใหครูเขารับการประเมินวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ 
และนําส่ือการเรียนรูใหมๆ มาใช สงเสริมใหครูและผูเรียนทําวิจัยและจัดใหมีการแสดงผลงาน 

ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนคนพบความถนัด       
และวิธีการเรียนของตนที่พัฒนาทักษะการคิดและการวิจัย มีงานนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยของ
นักเรียน  งานนิทรรศการวิชาการ   งานเทศนมหาชาติ  การจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง มีสวนรวมและเกิดความรักในสิ่งที่จะเรียนรู เชน โครงการรักการอาน   
กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายและใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  เชน 
โครงงานอาชีพตางๆ การจัดกิจกรรมในแตละกลุมสาระในชวงเชาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ      
และจัดกิจกรรมอบรมผูนํา  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวย
ตนเอง  โดยแตละกลุมสาระมีแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูได
ดวยตนเอง 

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2553 มีครูชํานาญการไดรับการเลื่อน
วิทยฐานะเปนครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 29  คน   และมีครูผูชวยผานการทดลอง
ราชการไดเล่ือนตําแหนงเปน ครู  จํานวน 23  คน    อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานที่ประสบ
ความสําเร็จ คือ  การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานรวมกัน การคิดวิเคราะหคิดริเร่ิม
สรางสรรค  การนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนา
สุนทรียภาพดานตางๆ  ของผูเรียน  เห็นไดจากการจัดโครงงาน การจัดนิทรรศการของโรงเรียน   
ผลการประกวดแขงขันกับหนวยงานภายนอก โรงเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูวางแผนรวมกันใน
การบูรณาการจัดทําเปนโครงงาน เพื่อการประเมินตามสภาพจริง การสอนที่เนนการปฏิบัติจริงตรง
ตามหลักการสอนที่เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง 

 
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ใหบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม 

 มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่เปนธรรมแกทุกฝายมี
ขอตกลง/กติกาชัดเจนเหมาะสม ดําเนินการตามขอตกลง ทุกฝายไดรับทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ
 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม  ไดแก 
 1.  การมอบโลเกียรติยศ  แกครูและลูกจางประจําที่รับราชการ  ณ โรงเรียนสตรีวิทยาครบ 
25 ป  และมอบเข็มเกียรติยศฝงเพชรและพลอยแดง  สําหรับครูผูที่รับราชการ ณ โรงเรียน          
สตรีวิทยา  ครบ 30 ป   สําหรับลูกจางประจํามอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท   
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 2.  สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา  มอบเงินและเลี้ยงอาหารครูในโอกาสวันขึ้นปใหม
ปละ  100,000  (หนึ่งแสนบาทถวน)   
 3.  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาประจําปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
สนับสนุนเงิน  คนละ 8,000 บาท  ในปการศึกษา 2553  จัดทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
และในประเทศ  จัดทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ และพังงา 
 4.  สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา  มอบเงินขวัญถุงสําหรับครูไปราชการตางประเทศ 
จํานวน  4,000 บาท  และผูเรียนไปรวมแขงขันทางวิชาการ,กีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริม
ช่ือเสียงโรงเรียน คนละ  3,000  บาท 
 5.  เมื่อครูหรือบุคลากรในโรงเรียนเจ็บปวย  กลุมบริหารทั่วไปจะจัดหาของเยี่ยมเพื่อเปน
กําลังใจใหหายปวยโดยเร็ว  แตหากถึงแกกรรมโรงเรียนเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ  1  คืน  
พรอมสวัสดิการชวยเหลืออีกรายละ  10,000  บาท  สําหรับบิดา – มารดา  รายละ  5,000 บาท 
 6.  สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยา   มอบขวัญกําลังใจใหครูและนักการที่เกษียณอายุ
ราชการ ดวยการมอบของที่ระลึก และจัดงานคารวะมุทิตาจิต รดน้ําขอพร และงานเลี้ยงสังสรรค 
เพื่อยกยองสรรเสริญครูผูเกษียณอายุที่อุทิศตนใหกับการอบรม ส่ังสอนผูเรียนดวยจิตวิญญาณของ
ความเปนครูอยางแทจริง เปนประจําทุกป 
 7.  ผูอํานวยการมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับครูซ่ึงไดเล่ือนวิทยฐานะและครูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ในวาระการประชุมครู เพื่อใหเกียรติยกยองชมเชย 
และเปนการกระตุนใหครูไดทําผลงาน ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะอีกดวย 
 8.  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรลูกจางประจําการ ไปทัศนศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง และมาเกา   
 9.  มอบเงินรางวัลแกครูที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ ทําชื่อเสียงใหโรงเรียน จํานวน      
10,000 บาท เพื่อใหเกียรติยกยองชมเชย เปนขวัญและกําลังใจแกครูในการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
 นอกจากนั้น ในปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีวิทยา ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการวิจัยระบบบริหารจัดการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนองกลยุทธสรางพลังขับเคลื่อนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี คลองตัว มีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ และเปนที่ยอมรับของสังคม 
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ผลการดําเนินงานจากการดําเนินงานดังกลาวขางตนทําให 
1. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และระบบบริหารที่มีความคลองตัวสูงและ

ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
2.  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
3.  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
4.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5.  ผูเรียนและผูเกี่ยวของรอยละ 90 ขึ้นไปมีความพึงพอใจตอผลการบริหารงานและการ

พัฒนาผูเรียน 
ผลการประเมินตามเกณฑการพิจารณาเฉลี่ยรอยละ 98.00 อยูในระดับดีมาก 
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�%)�$#��/-$��	�������!�-"���	%�)S�&#�����#�1���3' #������%�#/-$%��&�����#���0�� 
���'��%,-���!1�������� #����)�$�#��)�$���+���� )�$���+�,-���!1����������#�	�7�6�	!
���#�1���3' �1�,-���!1��������#�)�	%�)S�&#�����#�1���3'2���%)@�	! ) /-$#����������,-
���)?�%	�����)�$'1�)@�(���$���#�������������	6��Q6�X�� ,8"#��(�����0���"�� /-$��+���7� 
�!�#��(�����&-	�X��)���?7	!�'� ��#������'��% !" 
  ������'��%/,����!1�������������������� #�����1��	%��!��#���)?�%	�����2&"
�)*� )��#�	�7�6�	!���#�1���3' �1�&�!%��-�	%,�!7�% %	����)b^&�/-$�)����2����
!1�������� /-$'	!�����#��+�)S���	�/-$/�" �)b^&� �!�27"�$%%�������!��# )�$�#��,- 
�)���%����%�	%�)S�&#�� #��$%%��%�#���2� /-$���)�$�#�����//,����/����������       
�����/�-(#���$W/�-(#%��&������������ /-$'	!�1��)*��������1�&�	%���'��% !" 
  ���������,-2&",8"���0���"�����% 27"���������%��&�� �!�27"���������)*�X�� 
(SBM: School based Management) 2&",8"#��(�����0���"������ #��(���1�&�!���%�� ���/,� 
)?�%	����� ���'��% /-$)�	%)�� /�" � ���!1����������8(2��8)��$���#��� ��0)�$��%!"��  
,8"#��(�����0���"����`a�� /-$�,�/��(,-��� )�$7��	#�	�+. 2��8)/%%��0&-��&-�� �7(� '!&#��
�(�� ��-	#�.)�$'1��������� ����������������� /-$������,-)�$�#���(�&�(��������
�������� 7#7�����	6�  !"'	!�1�������,-���)?�%	������,�/��(�(���+���7� ,8")�����2��8)
���/,(��	% 
  ��'���#����-(#%��&��������������	��./-$%�-��� ��������	
���$%%%��&��
'	!���/-$�������� ���'	!�1��%)�$#��/%%#(���"�,-��� Performance - based Budgeting 
System: PBB ������'��%���2�, �$%% E-Office 2����%��&��������%���, ����	�!
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��������27"�)�/��# Excel 2����'	!�1�%	^7��	�! /-$���'	!�1��$�%����#�	�!�!�27"�$%% 
School ICT  
  ��'���#����-(#%��&����'����	������ ����1��$�%���)�$�	�� %	��-���T3��.,8")����� 
�����������!��#,- 
 $�����%�!���&�� 

  1. ��������#������$'���1���'���%��&�� /-$���'	!�������� 
  2. ��������#����%��&���7���-��+. /-$27"&-	����#��(���(�# 
  3. ��������#�����	6���$���#�������������(�#�	
����������� 
  4. ��������#��8)/%%���%��&����0#(�,-�	#<�+�=������ 
  5. ��������#�������'��%/-$�(��!- 
$����"��!������!�'()���*����'�!+��	�� ,��� 100 ,�./������������ 
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���������	 15  ������������������������������������ !���"�#"���$%��$%�"  
 �����	
� ������������/������������	
�������������������������������� !"��
#$%��	
�&��%��'(�� ) �����&*%#$%��	
�+��� '��',+(�-	./����'�0���	� 15 ��
&�23���45�6� 2553 �	���
������������'(�92�	. 

1. �������������++�$��-(,
�*�������	
� �	��������	�����; ���	. 
 1.1 ��������<=���,��>'������	��	2?;*� 
 1.2 ���������$�	�2�5�6� 
 1.3 ��������
	�
�+%������	
� 
 1.4 ������� Classroom meeting 
 1.5 �������+��
�
��6�-	,�' 
                           2. ������������, 
 2.1 ������&*%���2�5�6������� 
 2.2 �����������--�� 
 2.3 �����,�'��M�%�*���-	������'���� 
 2.4 �������� ���*������,� 
 2.5 ���������+��M�  ������������,/��23 2553 
 2.6 ����������	
�����++2������ S.D.Q. 

      2.7 ��������+�������/(�
����	
�&*%���2�5�6������� YC  
  3. �������,��,��T����������!M (E.Q.) 

 4. �������������6���������
&-%���+,����,��
 �	��������	�����; ���	. 
 4.1 ��������������������,��
&���������4���,�-����  
 4.2 ��������(�����	
��/%��(,��������#����,��
�+*�(,
���"�
���  
 4.3 �(�
�+��������
 ,-���,��
 
 4.4 ��������(�
<X���,��
/���� (����������	
��$%,��
�4��'�M 

5. �����������#$%��	
� 1 ��  1 
���
	�
� ( One Student One Talent : OSOT ) 
��������	�.�*�� 102 ������� 9�%��( ��������/(�/�����2����60M +���$�����4�%�����           
��,�/,��.�� �������9^���������M  �������������	.
����.��
���  ���������� DNA  �������
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�������+����b�  ����������������,���$%&*%����	
��	��	#���>�c�d��������	
�'���   ����������+��
���2���,���c	�� #$%����/(�, ���������
���,��
   �2e�'%� 
  6.���������������,'��������������	
��$%� ��� (����������	
��$%����������
����#$%��	
� ������#
���(�-��-$��	
�'� 9�%��(  ����������#��'��������������	
��$% /��� ��� (��������
��	
��$% 

7.�����������*%����	
� ICT ��������������	
��$% 
8.��������,���(,������*,(�������	
� #$%2����� ���- �-�&��������� !"�� 

���45�6� 
 8.1 ������������,��-	��;�� 

 8.2 ��������'�	
��,����%������	
�&������+'�� /��,'%����46'(��)       
���� ��0+�� 

 9.�����������*���$'��������������	
��������$(��'�0������ (� ��� (�
����g) �	��������	�����; ���	. 
  9.1 �������������"�6����>6�++�/%� (Intensive English Program -.� �.4 k  
�.6) 

 9 .2  �� �����������"�6�� ��>6�++�/%�  �������*%�� ��	 
��� �46                 
-.��c
�45�6�23�	� 1-3     
 9.3 �(�
+$�!�������+-.��c
�45�6�23�	� 2 "�6����>6 ,��
�4��'�M ��� 
�!�'4��'�M  

 9.4 ������������2���+���!M�%��"�6� ���,��c���  
 9.5 ������������2���+���!M�%��"�6�'(��2����4�	� 2 (<����4� , �
����;	�2 n�) 
 9.6 ������� Chinese Song & Winning 

 9.7 ���������������"�6����>6 ,��
�4��'�M ��� �!�'4��'�M ���+�$�     
9�%����4�
"���$(����/(�/�����%��"�6����>6 ,��
�4��'�M    ��� �!�'4��'�M&����+2����4 
������+��� 
 9.8 ��������(�������������4�
"��4��2�  
 9.9 ��������(�
 �������*%����	
����46 ,��
�4��'�M (��,�.) 
 9.10 ��������(�
+$�!�����������*%����	
��,���2e����4-.��c
�45�6�23�	� 3 
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 9.11 ��������4�45�6� ����2��*M,��
�4��'�M ! ��������c��	 ����	
�
�������*%����	
����46-.� �.4 k �.6 
 9.12 �(�
��6M"�6�9�
  
                                  9.13 �����������/(�/�2��,'�4��'�M��-�
����� q 
 9.14 �(�
 English Camp 
                            10. �������� !c�������5��	 /�������	
��'�	,��
� �2e���������(������� !c���
���*��2�-;��4�60�������	
� 

11. �������������(�� (*%���� ����� ��� (�����g) 
 11.1 ��������(���	�	� / �� �#(������ 
 11.2 ������� s10���	 �,	2?;;�t 
 11.3 ��������
�,-�����	
�  

12. ��������(���������2u�+'�'�'��2�-;��4�60�������	
� 
 12.1 �������c����������	
� 
 12.2 ������������ ���
�+��
�(�
 

                           13. ��������'�	,��
��,������6M����6M��� 
 13.1 �������/
������, 
 13.2 �������2���,��,�������*%����	
� (������-	
,��,�/	
,'����2��92

���'����,���) 
 13.3 �������2����60M-�.�������,�� �*���&-% 
             14. ���������%�������� ���	
"�� �����6!����
 �%��4��2� ��'�	 ����	v� 
 14.1 �����������/(�/��	v�"�
��� 
 14.2 �����������/(�/��	v�"�
&������	
� 
 14.3 ���������	�
,-�4$�
M4��2w&������'��������M 
 14.4 �������23�*�%�#� 
 14.5 �����������/(�/��	v��2'������b�
(��� ��.��	� 1 
 14.6 �����������2�	�
�,��c����%����'�	 
 14.7 ������������.� (Skit) 
 14.8 ������������$� ���T��M ������ ������c� 
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 14.9 �������2���,��/(�/��%����'�	���� 
 14.10 �������9*,%��$4��2� ��'�	 �����q4��2w 

 14.11 �������,�����
�,�$(����(������ ��b���(�� ���(� ��b������������%��      
��b��(��'����2?;*���b� 

 14.12. ���������%��� /&��,�4��2w 
 14.13 �������&������'��������My���/����� ���4��2�����	�,�&�����
�'��������M 

15. �������45�6������ ��6M,��c���9�
�2�	
+��	
+�+,��c���'(��-�'� 
 15.1 ���������4�M�*�-�'� 
 15.2 �������*�(���	
����6� , �*(��	
����6� 
 15.3 ��������-�;,��
����%��y�����c�'�%����*��  
 15.4 ��������y���-�������������'��������M 

  16. ��������/(�/��	v�9�
��*,(������	
�-.� �.'%� ��� -.� �.2��
 
17. ��������(������ ���2�����&���+�+2��-�c�29'
���	����*��6'��
M���          

�2e�2��� / �	��������	���(�) ���������� ���	. 
 17.1 ���������
'�,��	/�, 
 17.2 ������������'.��!��������*%����	
� 
 17.3 ������������'.�2��c������	
� 
 17.4 ��������"�����	
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� �-(� 
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มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
             และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

โรงเรียนมีการระดมสรรพกําลังสรางภาคี เครือขาย จากพลังการมีสวนรวมของชุมชน
องคกรภายในประเทศและตางประเทศ  ในรูปแบบของผูอุปถัมภ  ผูรวมคิดรวมทํา และรวมพัฒนา  
ในปการศึกษา 2553 ไดจัดทําโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานตาม
ตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 18 โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. โครงการความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภายในและภายนอก
ประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน องคกรภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหเปน
บุคคลที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  ดําเนินกิจกรรมที่ เปน
สาธารณประโยชน มีกิจกรรมเสริมตางๆ ดังนี้ 
  1.1 งานกิจกรรมนักเรียน      
   - สงสมาชิกเนตรนารีเขารวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
   - สงสมาชิกเนตรนารี ยุวกาชาดรวมทํากิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
   - งานสงสมาชิกเนตรนารีเขารวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
   - งานส งสมาชิกเนตรนารี ร วมถวายพระพรเนื่ องในวันคล ายวันประสูติ              
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
   - กิจกรรมรินน้ําใจเพื่อนองในชนบท (ดินสอสีขาว) 
  1.2 กิจกรรมแนะแนว 
   - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
   - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพสัญจร นักเรียนระดับ ม.5  
   - งานเตรียมความพรอมนักเรียนในการสอบตรง/โควตาพิเศษตางๆและทุนรัฐบาล 
   - ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ช้ีแจงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกคน เพื่อเลือกกลุมวิชาเรียน 
  1.3 กลุมบริหารงานทั่วไป 
   - กิจกรรมโรงบุญสตรีวิทยา 5 ธันวามหาราช 
   - กิจกรรมปองกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
   - กิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ 
  การจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชนใน           
การรวมกันพัฒนาระบบการเรียนรู 
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 2. โครงการพัฒนาเครือขายผูปกครอง        
  ผูปกครองไดเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา มีบทบาทในฐานะการสราง
ความรวมมือ แนวรวม   มีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน  สรางความสัมพันธอันดีระหวางบานและ
สถานศึกษา  พอ แม ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณและแนวคิดระหวางผูปกครอง ครูและนักเรียนในสถานศึกษา   
  2.1 กิจกรรมเลือกตั้งเครือขายผูปกครอง        
   - ประชุมช้ีแจงผูปกครองทุกระดับชั้นในวันมอบตัว 
   - ครูที่ปรึกษาดําเนินการประชุมผูปกครองเพื่อเลือกกรรมการเครือขายทุกหองเรียน 
   - กลุมบริหารกิจการนักเรียนประชุมเครือขายทุกหองเรียนเพื่อเลือกกรรมการ
เครือขายทุกหองเรียน  
   - ประชุมเคณะกรรมการครือขายทุก 1 เดือน 
  2.2 ประชุมใหญสามัญประจําป 
  2.3 โรงเรียนใหความรวมมือกับกิจกรรมของเครือขาย 
  2.4 เครือขายผูปกครองใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน   
  นอกจากนั้นโรงเรียนสตรีวิทยาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครอง  
ชุมชน และองคกรตางๆ ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีระบบและกลไกในการสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในรูปแบบขององคกรตางๆ อาทิเชน สมาคมผูปกครอง
และครูสตรีวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเครือขายผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา  สตรีวิทยาสมาคม  มูลนิธิสตรีวิทยา  และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 3. โครงการความรูคูชุมชน 
  - จัดหนังสือพิมพไวหนาโรงเรียนสําหรับใหบริการชุมชน 
  - การจัดบอรดเผยแพรความรูดานสุขภาพและกีฬา 
  - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยจีัดอบรมวิชาชีพชุมชน 
 4. โครงการโรงเรียนคูพัฒนา 
  - การสอนเสริมพิเศษวันเสาร 
  - การวัดและประเมินผลโดยใชขอสอบรวมกัน   
  - พัฒนาบุคลากรดานวิชาการรวมกัน 
  - สอนปรับพื้นฐานภาคฤดูรอน 
  การจัดกิจกรรมดังกลาว เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะแกนักเรียนใน
กลุมเปาหมาย รวมทั้งการใหประสบการณในการเรียนรูที่หลากหลายจากแหลงเรียนรูของโรงเรียน
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สตรีวิทยาที่ เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูหลักคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกในการเอื้อเฟอ แบงปน        
มีความสามัคคีระหวางนักเรียนในโรงเรียนคูพัฒนา  อีกทั้งพัฒนาความรูและทักษะในการจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอนทั้งสองสถาบัน รวมทั้งการสรางทัศนคติที่ดีตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน
และกัน 
 5. โครงการโรงเรียนอุปถัมภ      
  - ประชุมจัดนักเรียนเขาเรียนตามแผนการเรียน 
  - สอนเสริมพิเศษใหนักเรียนในโครงการ 
  - นํานักเรียนรวมกิจกรรมตามที่สพฐ.จัดขึ้น และทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
  - การวัดและประเมินผลโดยใชขอสอบรวมกับนักเรียนภาคปกติ 
 6. โครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต 
  - จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยและสังคมศึกษาโดยครูสตรีวิทยา จํานวน 7 คน เดินทางไปสอน ณ ศูนยจังหวัดยะลา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยผูแทนองคกรชุมชน  ตัวแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนศาสนา  และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีสวนกําหนดนโยบายให                 
คําแนะนํา สนับสนุน ใหความเห็นชอบในการบริหารงานของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได
จัดตั้งองคกรเครือขายผูปกครองอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงองคกรเครือขายผูปกครองเปนองคกรที่มี
บทบาทมากในการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมวาจะเปนการสนับสนุนงานดานวิชาการ 
ดานกิจกรรมผูเรียน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูปกครอง รูปแบบของการรวมมือ
สนับสนุนมีหลายรูปแบบ  นอกจากนั้นยังมีสตรีวิทยาสมาคม สมาคมผูปกครอง และครูสตรีวิทยา 
มูลนิธิสตรีวิทยา เปนองคกรที่คอยใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี และมี
สายสัมพันธที่ดีตอกัน 
 การสนับสนุนสงเสริมของสมาคมผูปกครองของสตรีวิทยาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีวิทยาทุกดาน คือ ดานกิจกรรมผู เรียน และการสงเสริมการเรียนการสอน 
สนับสนุนจัดทําเอกสารประกอบการเรียน คาตอบแทนครูชวยสอน สนับสนุนกิจกรรมตางๆ       
ของผูเรียน คาวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูไปพัฒนาบุคลากร  ศึกษาดูงาน
และคาใชจายอ่ืนๆ 
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 การสนับสนุนสงเสริมขององคกรเครือขายของผูปกครอง  โรงเรียนไดมีการจัดตั้งเครือขาย
ผูปกครองอยางเปนระบบตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ระดับของ
เครือขาย ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การมารวมประชุมในกิจกรรม Classroom meeting ของผูปกครองทุกระดับชั้น           
ไดมีขอเสนอแนะใหกับทางโรงเรียนมากมายทั้งดานการเรียนการสอน ดานการดูแลผูเรียน 
ผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดี มีความพึงพอใจที่โรงเรียนไดเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขา
มามีสวนรวมกับทางโรงเรียน 
 2. ผูปกครองไดสรางความสัมพันธกัน ประสานความรวมมือกันในการแกไขปญหาผูเรียน 
มีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือซ่ึงกันและกันทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 
 3. เครือขายผูปกครองไดมอบเงินเปนกองทุนสําหรับผูเรียนที่ยากจนแตความประพฤติดี 
 4. มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกีฬาประเพณี งานนิทรรศการวิชาการ และมอบ
เงินรางวัลงานวิจัยดีเดนของโรงเรียนเปนประจําทุกป ใหกับผูเรียนทุกป 
 5. จัดทัศนศึกษาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  
 6. จัดผูเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 7. จดัใหมีการสอนเสริมใหกับผูเรียน 
 8. จัดใหมีโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
 9. เครือขายผูปกครองนักเรียนรวมจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโครงการจิตอาสา  
 10.  จัดโครงการสอนเสริมคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 
 11.  เครือขายผูปกครองรวมกิจกรรมตางๆกับทางโรงเรียน เชน การหลอเทียน-แหเทียน
พรรษา   เทศนมหาชาติ รวมถวายพิธีราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม         
พระชนมพรรษาและงานวันพอแหงชาติ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถและงานวันแมแหงชาติ งานกีฬาประเพณี งานวันแนะแนว ประชุมประจําป    
งานวันสถาปนาโรงเรียน   งานวันขึ้นปใหม  วันเกษียณอายุราชการ เปนตน 
 12.  เปนเจาภาพจัดงานอําลาคอซองใหกับผูเรียนชั้น ม.3   
 13.  มีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ ฯลฯ 
 สําหรับสตรีวิทยาสมาคมเปนสมาคมศิษยเกาที่ใหการสนับสนุนศิษยปจจุบัน อาทิเชน  
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 การสนับสนุนเงินใหกับกีฬาประเพณี การจัด
เดินเทิดพระเกียรติเทิดไทองคราชัน    การจัดการแขงขันกอลฟการกุศล จัดงานคืนสูเหยาเพื่อรวมใจ
ศิษยเกาทั้งหลายกลับมาเยี่ยมเยียนในโรงเรียน เปนตน 
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 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
 มีการเชิญผูปกครอง  ผูนํา/ผูแทนชุมชนรวมวางแผน  ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องกันปละมากกวา 4  คร้ัง 
 ผูปกครองและชุมชนไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือขายผูปกครองในทุกระดับชั้น     
ในดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการสอน  ไดมีการเชิญผูปกครองเขามาเปนวิทยากรใหกับ
ผูเรียนในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีซ่ึงเกี่ยวของกับความรูและ
ทักษะในการประดิษฐ  การทําอาหาร เปนตน ในดานวิชาการผูปกครองไดมีสวนสนับสนุนวิทยากร
ชาวจีนมาใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีนเปนวิชาเพิ่มเติมในเวลาหลังเลิกเรียน และ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดเชิญบุคคลในชุมชนที่มีความรูความสามารถเขามาใหความรู
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมตัวไปสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
และใหความรูเฉพาะทางเชน ดานกฎหมายไดรับความชวยเหลือจากผูปกครองผูเรียนไดมาสอน
ความรูที่จําเปนในการสอบนิติศาสตร เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนโดยกลุมสาระภาษาไทยไดจัด
โครงการเทศนมหาชาติขึ้นทุกป เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียน วัด และผูปกครอง ในดาน
พระพุทธศาสนาโรงเรียนไดเชิญพระภิกษุจากวัดในชุมชนมาเปนพระอาจารยผูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในแตละระดับชั้น  ตลอดจนจัดใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เขาไปเรียนรู
ศีลธรรมในวัดของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูสัปดาหละ 2 ครั้ง เมื่อวาระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดจัดพิธีหลอเทียนจํานําพรรษาและ
รวมกับชุมชนที่แวดลอมสถานศึกษานําเทียนไปถวายวัดใกลเคียงเปนประจําทุกป ในดานการ
สนับสนุนและในแนวทางการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวไดจัดใหมีการประชุมผูปกครองเพื่อให
ขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการเรียน
หรือศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงทําใหผูปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเขาใจที่ถูกตองและมีแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับบุตรหลานซึ่งพบวาผูปกครองมีความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนแกโรงเรียนในดานตางๆ ตลอดมา 
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 ผลการดําเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมในโครงการดังกลาวขางตน ทําใหปรากฏผลดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนรวมกัน 
   โรงเรียนสตรีวิทยาไดรับความรวมมือจากองคกรตางๆ ที่ เกี่ยวของกับโรงเรียน 
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเปนอยางดี ทั้งชุมชนที่เปนหนวยงานและชุมชน 
บวรรังษี ชุมชนบางลําภู โดยโรงเรียนไดรวมกับหนวยงานราชการ ชุมชนและองคกรตางๆ จัด
กิจกรรม เชน 
  - การจัดกิจกรรมโรงบุญสตรีวิทยาในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ผูเรียน ครู ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูผูปกครองและครูสตรีวิทยา มูลนิธิสตรีวิทยา สตรีวิทยา
สมาคม ศูนยยิมนาสติกลีลาสตรีวิทยาสิงห สมาคมผูปกครองและครูสตรีวิทยาโรงเรียนตางๆ 
หนวยงานราชการ ชุมชนรวมออกราน อาหารสด อาหารแหง บริการประชาชนโดยทั่วไป  
  - กิจกรรมชุมชนนาอยู ผูเรียนของโรงเรียนสตรีวิทยารวมกับชุมชนบวรรังษี ชุมชนถนน
ขาวสาร  มีการสํารวจชุมชนเมื่อพบสิ่งที่ไมเหมาะสมจะรวมกันพัฒนา โดยความรวมมือของ
โรงเรียนสตรีวิทยา ชุมชนตางๆ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครไดเขาไปพัฒนาความสะอาดตางๆ
ในชุมชนนั้นๆ 
  - โครงการรณรงคของ โรงเรียนสตรีวิทยาจะรวมกับชุมชนในการรณรงคกําจัดยุงลาย 
รณรงคการเลือกตั้ง รณรงคการประชุมมติรัฐธรรมนูญ  
  - การจัดกิจกรรมใหความรูกับชุมชน โรงเรียนจะทําแผนพับประชาสัมพันธใหความรู
ใหกับชุมชน เชน เรื่องไขเลือดออก การเลือกตั้ง แผนพับและวารสารสายสังวาลยของโรงเรียนที่
มากไปดวยความรูตางๆ 
  - การใหบริการแกชุมชนโรงเรียนสตรีวิทยาจะบริการแกชุมชน หนวยงาน เอกชน และ
ราชการ อยูเปนประจําสม่ําเสมอในเรื่องการใชสถานที่เพื่ออบรม ประชุมสัมมนา ใหบริการจอด
รถยนต การใชสถานที่ออกกําลังกายทั้งที่สนามกีฬา  และโรงยิม  
  - โรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองมาใชหองสมุดของโรงเรียนทั้งหองสมุดกลุมสาระ 
หองสมุดโรงเรียน บริการที่อานหนังสือพิมพใตอาคารเรียน โรงอาหาร ตั้งแตวันจันทร - วันเสาร  
  - โรงเรียนจัดกิจกรรมดานศาสนารวมกับชุมชน  เชน  การจัดหลอเทียนพรรษา  
แหเทียนพรรษาถวายวัดตาง ๆ 5 วัด จัดเทศนมหาชาติ จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ไปพัฒนาจิต 
ณ วัดบวรนิเวศ เปนตน 
  - โรงเรียนรวมกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กเปนประจําทุกป 
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  จากการที่โรงเรียนไดรวมกับทองถ่ินและชุมชนรวมกันทํากิจกรรมตางๆ เหลานี้ ทําให
โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหโรงเรียนและทองถ่ินไดแลกเปลี่ยน เรียนรูทําให
มีผลตอการพัฒนาของโรงเรียนและทองถ่ินชุมชน อยางถูกตองเหมาะสมเปนอยางดี 
 2. ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
  การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จเกิดประโยชนตอผูเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนในทองถ่ิน  หนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานงาน คือ กลุมบริหารกิจการนักเรียน           
มีแผนงานและระเบียบรองรับการทํางาน  โดยครูที่ปรึกษาทุกหองเปนคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองระดับหองเรียนและระดับชั้นเรียน การดําเนินงานของชุมชนในการใหความรวมมือกับ
ทางโรงเรียน  เริ่มตั้งแตมีการประชุมวางแผนรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม  การประชุมรวมกันเพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน ใหความเห็นชอบตอนโยบายโรงเรียน  เพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผล
อยางดี   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันเปนประจําทุกเดือน 
  ผลการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังตัวอยางเชน การจัดงาน
นิทรรศการ  งานเทศนมหาชาติ  งานหลอเทียน  ได รับความรวมมือชวยเหลือจากทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ เครือขายผูปกครองและสมาคมผูปกครอง รวมกันปรับปรุงโรงอาหาร หองสมุด        
เปนวิทยากรในการติวหนังสือใหผู เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนวิทยากรการทําอาหารให         
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งมาเปนแพทย ทันตแพทยประจําโรงเรียน
ทุกวัน 
 3. สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
  มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหความรู  และบริการในสิ่งที่เปนประโยชนตามความ
ตองการของชุมชน เกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับและพึงพอใจ 
  โรงเรียนสตรีวิทยาเปนแหลงใหบริการชุมชน ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  - การบริการแกผูปกครอง ประชาชนในดานขาวสารความรู มีหนังสือพิมพบริการ    
และเปดหองสมุดบริการทุกวันรวมทั้งวันหยุดราชการ 
  - จัดทําปายนิเทศเผยแพรความรูใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปโดยจัดทําปายนิเทศ  
ที่กําแพงของโรงเรียน และกลุมสาระฯศิลปะนํานักเรียนลดรณรงคการลดภาวะโลกรอนบริเวณ 
อนุเสาวรียประชาธิปไตย เปนตน 
  - การจัดกิจกรรมใหความรูกับชุมชน โรงเรียนจัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหความรู
กับชุมชน เชน เรื่องไขเลือดออก การเลือกตั้ง แผนพับและวารสารสายสังวาลยของโรงเรียนที่มาก
ไปดวยความรูตางๆ การใหบริการแกชุมชนโรงเรียนสตรีวิทยาจะมีการใหบริการแกชุมชน 
หนวยงานเอกชน ราชการ อยูเปนประจําสม่ําเสมอ 
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  - การใชเปนสถานที่ อบรม ประชุมสัมมนา ใหบริการจอดรถยนต ใหบริการตอปาย
ประชาสัมพันธหนาโรงเรียน  ใหบริการชุมชนในการใชเปนศูนยฝกซอมยิมนาสติก  และใชสนาม
กีฬาเพื่อออกกําลังกาย เปนตน 
  - โรง เ รียนอนุญาตให ผู ปกครองมาใชหองสมุดของโรง เรี ยนทั้ งหองสมุด                        
กลุมสาระฯ หองสมุดโรงเรียน บริการที่อานหนังสือพิมพใตอาคารเรียน โรงอาหาร ตั้งแตวันจันทร 
– วันเสาร 
  - ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยของนิสิต นักศึกษา บุคลากร
จากหนวยงานตางๆ และอํานวยความสะดวก จัดสงขอมูลเพื่อประโยชนทางดานการศึกษา และ
พัฒนางานดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากการที่โรงเรียนสตรีวิทยาไดทํากิจกรรมรวมกับทองถ่ินและชุมชนอยางหลากหลาย                     
ทําใหโรงเรียน ทองถ่ิน  และชุมชน  มีความสัมพันธที่ดีตอกัน บรรลุผลตามตัวบงชี้ในมาตรฐาน                 
ที่ 18 ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการและชุมชน     
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน    
ผลการประเมินตามเกณฑการพิจารณาเฉลี่ยรอยละ 100 อยูในระดับดีมาก 
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จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับงชี้ไดดังนี ้
 
ตารางที่ 21  ระดับคุณภาพตัวบงชี้ และระดับคุณภาพมาตรฐาน จากกการดําเนนิงานตามโครงการ/

กิจกรรม ในปการศึกษา 2553 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

3.86 

1.1 มีวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนบัถือ  

3.60 

1.2  มีความซื้อสัตยสุจริต 4.00 
1.3  มีความกตญัูกตเวท ี 3.80 
1.4  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 4.00 
1.5  ประหยดั รูจักใชทรัพยสิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา 3.80 
1.6  ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย  
       และดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 

4.00 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม  

4.00 
2.1  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถึงผลกระทบที่เกดิจาก 
        การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอม 

4.00 

2.2  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ และพัฒนา 
       ส่ิงแวดลอม 

4.00 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
                       ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดตีออาชีพสุจริต 

  

3.1  มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 3.80  
 

3.87 
3.2  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.80 
3.3  ทํางานอยางมีความสุข พฒันางานและภมูิใจในผลงานของตนเอง 3.96 
3.4  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 3.80 
3.5  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกบัอาชีพที่ตน 
       สนใจ 

4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิสังเคราะห   
                      มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คดิไตรตรองและ 
                      มีสัยทัศน 

 

4.00 

4.1  ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยาง 
       เปนระบบ และมีความคดิแบบองครวม 

4.00 

4.2  ผูเรียนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสนิใจ 
       ได 

4.00 

4.3  ผูเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและ 
       แกปญหาอยางมีสติ 

4.00 

4.4  ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค มองโลกในแงดีและมีจินตนาการ 4.00 
มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร 
5.1  ผูเรียนมีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยตามเกณฑ 

 
3.20 

 
 
 

3.56 
5.2  ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 3.20 
5.3  ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียนหรือนาํเสนอดวยวิธี 
       ตาง ๆ  

3.80 

5.4  ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ 
       ภาษาตางประเทศ 

3.60 

5.5  ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4.00 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                       รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  
 

4.00 6.1  มีนิสัยรักการอาน การเขยีน และการฟง รูจักตัง้คําถามเพื่อหา เหตุผล 4.00 
6.2  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ใชหองสมุด  
       แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศกึษา 

4.00 

6.3  มีวิธีการเรยีนรูของตนเอง เรียนรูรวมกบัผูอ่ืนได สนกุกับการเรยีนรู 
       และชอบมาโรงเรียน 

4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  

3.80 

7.1  มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 3.84 
7.2  มีน้ําหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 3.60 
7.3   ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ 
        ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

4.00 

7.4   มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน  3.80 
7.5  มีมนุษยสมัพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 4.00 
มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
                       และกีฬา 

  
 

3.85 8.1  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานศลิปะ 3.76 
8.2  ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 3.96 
8.3  ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 3.84 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูความสามารถกับ 
                        งานที่รับผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขากับชุมชนไดดี          
                        และมีครูเพียงพอ 

  
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

9.1  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4.00 
9.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 4.00 
9.3  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 4.00 
9.4  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเหน็  
       ใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
4.00 

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทาขึ้นไป 4.00 
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 4.00 
9.7 มีจํานวนพอเพียง หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน 4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี  
                         ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

3.92 

10.1 มีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร 
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.00 

10.2 มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 3.80 
10.3  มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 4.00 
10.4 มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของตนเอง 
        และผูเรียน 

3.80 

10.5 มีการประเมินผลการเรยีนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรยีนรู 
        ที่จัดใหผูเรียนและอิงการพัฒนาของผูเรียน 

4.00 

10.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ 
        พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4.00 

10.7 มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา 
        ผูเรียน 

3.84 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา  
                          และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 

4.00 11.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4.00 
11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ 4.00 
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 4.00 
11.4 มีการบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกีย่วของพึงพอใจ 4.00 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารจดัองคกร โครงสรางระบบการบริหาร  
                         งาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

  

12.1 มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มี         
        ความคลองตัวสูง และปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

4.00  
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุม           
        และทันตอการใชงาน 

 
4.00 

3.92 
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 4.00 
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 4.00 
12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงาน              
        และการพัฒนาผูเรียน 

3.60 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช            
                         สถานศึกษาเปนฐาน 

 

4.00 
13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศกึษา 4.00 
13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 4.00 
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 4.00 
13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.00 
13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล 4.00 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 
                         ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

4.00 

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 4.00 
14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ 
        สนใจ 

4.00 

14.3 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจดัการเรียนรูที่ตอบสนองความ 
        ถนัดและความสามารถของผูเรียน 

4.00 

14.4 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่อ 
        อุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู  

4.00 

14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของ   
        ผูเรียน 

4.00 

14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยาง 
        สม่ําเสมอ 

4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

14.7 มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียน 
         การสอน 

4.00  

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
                          อยางหลากหลาย 
15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทัว่ถึง 

 
 

4.00 

4.00 

15.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง 
         วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

4.00 

15.3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ 
         ความถนดัของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4.00 

15.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 4.00 
15.5 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป                 
         และกฬีา/นันทนาการ 

 
4.00 

15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี  
         และภูมิปญญาไทย 

 
4.00 

15.7 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 4.00 
มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารท่ีสงเสริม  
                         ใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

4.00 

16.1 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มอีาคารสถานที่เหมาะสม 4.00 
16.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 4.00 
16.3 มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่อื้อตอ 
         การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

4.00 

16.4 มีหองเรียน หองปฏิบัตกิาร หองสมุด พื้นที่สีเขียว และส่ิงอํานวย 
         ความสะดวกพอเพยีงและอยูในสภาพใชการไดด ี

4.00 

16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศกึษา 4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนนุและใชแหลงเรียนรู 
                         และภูมิปญญาในทองถิ่น 

 

4.00 17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกบัแหลงเรียนรู 
         และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

 
4.00 

17.2 สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญาและชุมชน เขามามีสวนรวม 
         ในการจดัทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

4.00 

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกร 
                          ทางศาสนาสถาบันทางวชิาการ และองคกรภาครัฐ 
                          และเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรูในชมุชน 

 
 

4.00 
18.1 เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 4.00 
18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน 4.00 
มาตรฐานที่ 19 สถานศึกษามีเอกลักษณในการพัฒนาผูเรียน  
                         (เขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด) 

 

4.00 19.1 สถานศึกษาสามารถสรางเอกลักษณของตนเอง 4.00 
19.2 สถานศึกษาดําเนนิการพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณ 4.00 
19.3 ผูเรียนมคีุณลักษณะตามเอกลักษณของสถานศึกษา 4.00 
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ภาคผนวก ก 
 

 -  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 -  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับ 
    -  ผลการสอบเขามหาวิทยาลัยปการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอยางภาพกิจกรรม 
ปการศึกษา 2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลงานวิชาการและกิจกรรมดีเดน  
ประจําปการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
จัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 -  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 -  ระดับผลการเรียนเฉลีย่ของนกัเรียนทุกระดับ 
    -  ผลการสอบเขามหาวิทยาลยัปการศกึษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



         รหัสโรงเรียน 1010012001                                                                                                                     ชื่อโรงเรียน สตรีวิทยา
         สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                              จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

คะแนนเฉลี่ย ป 2551 คะแนนเฉลี่ย ป 2552 คะแนนเฉลี่ย ป 2553

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ

วิชา ภาษาไทย 41.09 61.54 20.45 35.35 53.98 18.63 42.80 56.84 14.04

                  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
                      ชวงชั้นที่ 3 (ม.3) ปการศึกษา 2551 - 2553

              ฉบับที่ 2 -คาสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู

วิชา สังคมศึกษาฯ 41.42 58.06 16.64 39.70 52.92 13.22 40.85 61.26 20.41
วิชา ภาษาอังกฤษ 32.42 62.20 29.78 22.54 57.40 34.86 16.19 51.83 35.64
วิชา คณิตศาสตร 32.66 58.17 25.51 26.05 55.66 29.61 24.18 49.72 25.54
วิชา วิทยาศาสตร 39.44 66.69 27.25 29.16 52.13 22.97 29.17 50.67 21.50
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   -  -  - 56.70 66.32 9.62 71.97 83.71 11.74
วิชา ศิลปะ   -  -  - 32.95 43.11 10.16 28.48 33.14 4.66
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   -  -  - 33.86 49.95 16.09 47.07 58.13 11.06

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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         รหัสโรงเรียน 1010012001                                                                                                           ชื่อโรงเรียน สตรีวิทยา
         สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                              จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

คะแนนเฉลี่ย ป 2551 คะแนนเฉลี่ย ป 2552 คะแนนเฉลี่ย ป 2553

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน สรุปการเปรียบเทียบ

วิชา ภาษาไทย 46.50 68.51 22.01 46.47 67.26 20.79 42.61 62.10 19.49

                  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
                      ชวงชั้นที่ 4 (ม.6) ปการศึกษา 2551 - 2553

              ฉบับที่ 2 -คาสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู

วิชา สังคมศึกษาฯ 34.72 48.91 14.19 36.00 50.10 14.10 46.51 59.38 12.87
วิชา ภาษาอังกฤษ 30.68 51.23 20.55 23.98 47.01 23.03 19.22 44.12 24.90
วิชา คณิตศาสตร 36.08 64.06 27.98 28.56 53.01 24.45 14.99 42.32 27.33
วิชา วิทยาศาสตร 33.70 49.71 16.01 31.03 42.12 11.09 30.90 43.47 12.57
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 56.79 59.91 3.12 45.37 49.79 4.42 62.86 65.85 2.99
วิชา ศิลปะ 43.22 48.17 4.95 37.75 44.60 6.85 32.62 39.08 6.46
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40.02 46.95 6.93 32.98 39.46 6.48 43.69 52.23 8.54

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ระดับผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน GPA
ชั้น 0 - 0.99 1.00 - 1.49 1.50 - 1.99 2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 3.99 4.00 นักเรียน
ม.1 0 2 12 56 78 97 276 63 584 3.39
ม.2 1 2 9 40 99 142 291 64 648 3.39
ม.4 0 0 4 36 101 169 181 7 498 3.26
ม.5 1 0 12 52 121 193 171 18 568 3.18
ม.6 3 1 2 18 73 202 268 24 591 3.38
รวม 5 5 39 202 472 803 1187 176 2889 3.32

คิดเปนรอยละ 0.173 0.173 1.350 6.992 16.338 27.795 41.087 6.092
ท่ีมา: งานวัดและประเมินผลฯ
สรุป  ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต 2.50 - 4.00 ของนักเรียนท้ังหมด เทากับ 91.312      ตามมาตรฐานของ สมศ. คือ ดีเย่ียม

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน GPA
ชั้น 0 - 0.99 1.00 - 1.49 1.50 - 1.99 2.00 - 2.49 2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 3.99 4.00 นักเรียน
ม.1 3 4 26 56 87 95 222 91 584 3.31
ม.2 0 3 12 61 90 125 271 85 647 3.38
ม.3 2 0 8 32 127 164 240 67 640 3.38
ม.4 2 0 9 40 86 173 163 25 498 3.26
ม.5 0 4 16 46 115 162 198 26 567 3.20
ม.6 1 3 2 23 106 208 225 24 592 3.30
รวม 8 14 73 258 611 927 1319 318 3528  

คิดเปนรอยละ 0.227 0.397 2.069 7.313 17.319 26.276 37.387 9.014
ท่ีมา: งานวัดและประเมินผลฯ
สรุป  ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต 2.50 - 4.00 ของนักเรียนท้ังหมด เทากับ 89.994      ตามมาตรฐานของ สมศ. คือ ดีเย่ียม

ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับ
              ของโรงเรียนสตรีวิทยา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2553

ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับ
ของโรงเรียนสตรีวิทยา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2553
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับคะแนนสูงสุด 
ของคณะตางๆ ในแตละสถาบันการศึกษา 

 
ชื่อ – สกุล คณะ / สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

1. นางสาวสุธาน  บัวใหญ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. นางสาวสดดุี  จันทรศาลทูล คณะเกษตร  

สาขาอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. นางสาวโสภิตา   มหานันทโพธิ์ คณะรัฐศาสตร  
สาขารัฐประศาสนศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. นางสาวธันยชนก  สุรินทรเสรี คณะเศรษฐศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นางสาวสุดารัตน  พบถาวร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการจดัการสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
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ลําดับ สถาบัน จํานวน รอยละ
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 114 21.80
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 93 17.78
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 86 16.44
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 52 9.94
5 มหาวิทยาลัยมหิดล 46 8.80
6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 33 6.31
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 15 2.87
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 9 1.72
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 7 1.34
10 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 7 1.34
11 มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1.34
12 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 6 1.15
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 1.15
14 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 3 0.57
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 3 0.57
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3 0.57
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 3 0.57
18 มหาวิทยาลัยแมโจ 2 0.38
19 มหาวิทยาลัยรังสิต 2 0.38
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 0.38
21 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 0.38
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 0.38
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 0.38
24 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 0.38
25 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2 0.38
26 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1 0.19
27 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 0.19

จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสตรีวิทยา
ที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ของรัฐ
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ลําดับ สถาบัน จํานวน รอยละ
28 มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 1 0.19
29 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 0.19
30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 0.19
31 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 1 0.19
32 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 0.19
33 วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 0.19
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 0.19
35 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 0.19
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 1 0.19
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 0.19
38 thai-nichi institute of technology 1 0.19
39 De Montfort University 1 0.19

523 100.00รวม
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ตวัอยา่งภาพกิจกรรม 

 ปีการศึกษา 2553 
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กิจกรรมทศันศึกษา จ.ราชบุรี 
 

     
 

โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัเรียนชั้น ม.6 
 

     
 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

     
 

โครงการจิตอาสา 
 

     
 

โครงการอบรมวชิาชีพชุมชน 
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ค่ายสัมพนัธ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

     
 

ค่ายวทิยาศาสตร์ จ.นครราชสีมา 
 

     
 

งานเกษียณอายรุาชการ 
 

     
 

งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

     
 

พิธีวางพวงมาลา พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคต 
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรับมอบดิจิตอลเปียโนจากสาธารณรัฐเกาหลี  
 

 

     
 

นิทรรศการวทิยาศาสตร์ 
 

       
 

นิทรรศการพระผูส้ถิตกลางดวงใจ...สตรีวทิยา 
 

      
 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  
 

     
 

ค่ายรักษภ์าษาไทย จ.สระบุรี 
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พิธีหล่อเทียนพรรษา 
 

 

     
 

งานแห่เทียนเขา้พรรษา 
 

     
 

พิธีไหวค้รู 
 

     
 

พิธีมอบธงกีฬาสี 
 

     
 

งานเปิดตวัชมรม 
 

     
\ 
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ค่ายอบรมแกนนาํยวุชนนกัวจิยั 
 

     
 

กฐินพระราชทาน ประจาํปี 2553 ณ วดัศรีโคมคาํ จ.พะเยา 
 

     
 

การอบรมครูท่ีปรึกษายคุไฮเทค 
 

     
 

ค่าย Gifted Math 
 

     
 

ค่ายพกัแรม เนตรนารี – ยวุกาชาด นกัเรียนชั้น ม.1 – 3 
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โรงเรียนสตรีวทิยาและสตรีวทิยาสมาคมเดินเทิดพระเกียรติเทิดไทอ้งคร์าชนั  
 

     
 

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 
 

   
 

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั จ.อ่างทอง 
 

   
 

งานเชิดชูเกียรติ 
 

 

     
   

งานถนนคนแดงขาว 
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ทาํบุญวนัข้ึนปีใหม่ 
 

     
 

นิทรรศการวชิาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา 
 

     
 

บริจาคโลหิต 
 

     
 

ค่ายพุทธบุตรี 
 

     
 

การแข่งขนัประวติัศาสตร์เพชรยอดมงกุฎประจาํปี 2553 ณ โรงเรียนสตรีวทิยา 
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กิจกรรมภาษาไทยกบัเพลง 
 

     
 

พิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจา้ 
 

     
 

การแสดงละครพดูคาํฉนัท ์เร่ือง “มทันะพาธา” 
 

     
 

งานมุทิตาจิต 
 

     
 

งานโรงบุญสตรีวทิยา  5  ธนัวามหาราช 
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วนักีฬาแห่งชาติ 
 

     
 

พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา และวนัพอ่แห่งชาติ 
 

       
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ “การช่วยฟ้ืนคืนชีวติ (CPR)” 
 

     
 

งานอาํลาคอซอง 
 

     
 

งานอาํลาอาลยั 
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ผลงานวิชาการและกิจกรรมดีเดน ประจําปการศึกษา 2553 
 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1.  การแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาตอนตน International 
 Mathematics Competition 2010 (IMC) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต 
  - รางวลัเหรยีญทอง ประเภทกลุมบุคคล  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  
   นางสาวศุภสุตา  วงศดามา 
  - รางวลัเหรยีญเงิน ประเภททีม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   นางสาวศุภสุตา  วงศดามา 
  - รางวลัเหรยีญทองแดง ประเภทบุคคล  ระดับมธัยมศกึษาตอนตน 
   นางสาวศุภสุตา  วงศดามา 
  - รางวลัเหรยีญเงิน ประเภทบุคคล ระดับมธัยมศกึษาตอนตน  
  เด็กหญิงสรุัสดา  กิระวิทยา  ม.1.4 
  - รางวลัทองแดง ประเภท ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
  เด็กหญิงสรุัสดา  กิระวิทยา  ม.1.4 
2.  การแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ระดับประถมศึกษาและ
 มัธยมศกึษาตอนตน International Mathematics and Science Olympiad For  Primary School 2010 
 (IMSO 2010)   ณ เกาะบาหล ี ประเทศอินโดนีเชีย 
 - รางวลัเหรยีญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  เด็กหญิงญาณศิา  รังสีเลิศ   ม.1.3 
3.  การแขงขันคณิตศาสตรโรงเรียนสิรนิธรราชวิทยาลยั ณ โรงเรยีนสรินิธรราชวิทยาลัย 
 จังหวัดนครปฐม 

-  รางวัลเหรียญเงิน 
 เด็กหญิงสรุัสดา  กิระวิทยา  ม.1.4 
-  รางวัลเหรียญทองแดง 

เด็กหญิงกัญญาภัค อภิรมยพร  ม.3.5 
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4.  การแขงขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2554 ระดับรอบเขตพืน้ท่ีการศึกษา วิชาคณิตศาสตร 
 ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ณ โรงเรียนลาซาล 

-  รางวัลเหรียญทอง   ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
เด็กหญิงวศิน ี  ทรัพยรมเย็น   ม.2.4 
เด็กหญิงธนภรณ  นาคแกว   ม.2.4 
เด็กหญิงธรานนท จักรธรานนท   ม.2.5 
นางสาวศรัณยพร เปยมประดาษ   ม.3.4 
เด็กหญิงฟาคราม  สุวัฒนพิศาลกจิ   ม.3.5 

-  รางวัลเหรียญเงิน  ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
เด็กหญิงสรุัสดา  กิระวิทยา   ม.1.4 
เด็กหญิงกานตสิรี เบญจางคประเสริฐ  ม.2.4 
เด็กหญิงทกัษพร  อ่ิมแสงสุข   ม.2.4 
เด็กหญิงวิภาดา  เพ็ญโรจน   ม.2.5 
เด็กหญิงสโรชา  เชิดชูธรรม   ม.3.4 
เด็กหญิงมณีพร  ปดตามานัง   ม.3.4 
เด็กหญิงคัทฬิยา  เลาหพจนารถ   ม.3.4 
นางสาวฉันทกิา  พิมพสมุทร   ม.3.4 
นางสาวธญัวรตัม จันทรธวิัตรกุล   ม.3.4 

  เด็กหญิงรัชตา  สุลัยมาน   ม.3.5 
  นางสาวศริิรัตน  ตั้งอุทัยสุข   ม.3.10 

เด็กหญิงสวุัลยา  บรรจงภาค   ม.3.11 
-  รางวัลเหรียญทองแดง  ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

เด็กหญิงมนัตรา  อรุณรุงสันติชัย   ม.1.4 
เด็กหญิงอธริัตน  ไชยจโิรจ   ม.1.5 
เด็กหญิงพิชญา  จิตรศลิปโสภณ   ม.2.4 
เด็กหญิงณัฐณชิา  ฟารุงสาง   ม.2.5 
เด็กหญิงณัชชา  วิธีสอน    ม.2.5 
เด็กหญิงขวญัแกว กุลธรเธยีร   ม.2.5 
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เด็กหญิงณิชากร  เจนบุญไทย   ม.2.5 
นางสาวธนภรณ  ธารแสงประดษิฐ  ม.3.4 
นางสาวจิตรจาร ี  เลิศวิลยัวิทยา   ม.3.4 
นางสาวปรารถนา ตั้งชัยสุข   ม.3.4 
นางสาวภาวิยา  โตจรญู    ม.3.4 
เด็กหญิงกันตกนิษฐ กันตะกนษิฐ   ม.3.4 

5.  การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13 ณ วดัสุทธิวราราม 
-  รางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล 1,000 บาท 

เด็กหญิงฑิตยา   พอกพูนขํา   ม.3.5 
6.  โครงการประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร (TME)  ประจําป 2553 ณ สสวท. 

-  รางวัลชมเชย  พรอมเงินรางวัล  6,000  บาท 
เด็กหญิงสโรชา  เชิดชูธรรม   ม.3.4 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1.  การประกวดโครงงาน เรือ่งถังออกซิเจนตูปลาพลังลม ไดรับรางวลัเหรียญเงิน ระดับประเทศ 
 และรางวลัชนะเลิศ ระดับประเทศจากกระทรวงพลังงาน  ดังมีรายช่ือตอไปนี ้

เด็กหญิงญฐมน  มานะพนัธพงศ   ม.3.11 
เด็กหญิงธันยา  สมบูรณกิตติชัย   ม.3.11 
เด็กหญิงนิศานาถ ออง    ม.3.11 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1.  การประกวดเขียนเรยีงความนโยบาย 3 D ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
  ณ หอประชุม พญาไท 

-   รางวัลชนะเลิศ 
  เด็กหญิงอจัฉรยีา  โพธิพิพิธธนาการ   ม.3.5 
2.  การแขงขันทักษะภาษาไทย ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 (งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน)  
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-  รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมโตวาที  
นางสาววลยัพร  ธนกจิชัชวาล   ม.4.4 
นางสาวปทมาพร ลีวราภากลุ   ม.5.4 
นางสาววัชญาณ  พึ่งน้ํา    ม.5.4 
นางสาววรีิทร  วีรวรรณ   ม.5.4 

-   รางวัลรองชนะเลิศ   กิจกรรมแตงกลอนสุภาพ    
เด็กหญิงปาณศิา   เจรญิกุลศกัดิ์    ม.3.9 

-   รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก   ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
นางสาวเบญจวรรณ บัลลังทรัพย   ม.5.4 
นางสาวพนิตพร  เชิญภนอมวงศ   ม.5.4 
นางสาวรุจริดา  ผูเจรญิชนะชัย   ม.5.4 

-   รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก   ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
เด็กหญิงทพิากร  กิจรุงโรจน   ม.3.2 
เด็กหญิงวชริาภรณ มวงศิร ิ    ม.3.2 
เด็กหญิงอารยีา  บุญทรง    ม.3.2 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1.  การแขงขันการใชทักษะภาษาอังกฤษในวันมหิตลาภาษาศิลป ของคณะศลิปศาสตร 
 มหาวิทยาลยัมหิดล 

-   รางวัลรองชนะเลิศ 
นางสาวฐิตวิรดา  จิรวิจักขณา   ม.5.6 

2.  การแขงขันการสะกดคําศพัทภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ณ โรงเรยีนสามเสนวิทยาลยั 
-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรยีญทองแดง 

นางสาวภคพร  โตะวิเศษ   ม.5.8 
3.  การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

-   รางวัลเหรียญเงิน   ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
  เด็กหญิงกวิสรา  จนัทรดา 

นางสาวสมหทัย  หาญวัฒนะชัย   ม.5 
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4.  การแขงขันตอคําศัพท (Crossword) 
-   รางวัลเหรียญทอง   ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

นางสาวพิชญาดา พิชยภูมิชัย   ม.5.6 
นางสาวณฐัชนก  กอบหิรัญกุล   ม.5.4 

5.  การแขงขันละครส้ัน (skit) 
-   รางวัลเหรียญทอง  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ดังมรีายช่ือตอไปนี ้

เด็กหญิงภัคจริา  อเนกธนานนท   ม.2.1 
เด็กหญิงชวลันุช  ไทยธีรเสถียร   ม.2.1 
เด็กหญิงลักษณาวลิัย จันทรแสนโรจน   ม.2.1 
เด็กหญิงอารดา  พรหมดรีาช   ม.2.6 
เด็กหญิงแพรวทิพย โชควัฒนาวงศ   ม.2.6 

     -  รางวัลเหรียญทอง   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ดังมีรายชื่อตอไปนี ้
นางสาวศลษิา  นิรมานสกุล   ม.5.6 
นางสาวนริศรา  สื่อไพศาล   ม.5.6 
นางสาวนภสร  ประกอบทรัพย   ม.5.6 
นางสาวศกลพร  ทรงศรีวิสุทธิ ์   ม.5.6  
นางสาวอรพิชญ  ชัยชนะวงศ   ม.5.6 

6.  การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
-   รางวัลเหรียญเงิน  ระดับมธัยมศกึษาตอนตน  

เด็กหญิงสวรนิทร วรวิทยเวท   ม.3.4 
     -  รางวัลเหรียญเงิน  ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  

นางสาวธนพร  โชติกาปณทกลุ   ม.5.2 
7.  การแขงขัน Multi skills Competition 

-   รางวัลเหรียญทอง  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  
เด็กหญิงสวรนิทร วรวิทยเวท   ม.3.4 

    -  รางวัลเหรียญเงิน  ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  
นางสาวฐิตวิรดา  จิรวิจักขณา   ม.5.6 
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8.  การแขงขันพับกระดาษ(โอริงะม)ิ ณ โรงเรยีนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ 
-   รางวัลรองชนะเลิศ   ดังมรีายช่ือตอไปนี ้

นางสาวณฐัวด ี  อนันตวงษ   ม.5.12 
นางสาวสุขภาพร  ระวีไพบลูย   ม.5.12 
นางสาวณัชชา  อนุตรโชติกลุ   ม.6.12 

9.  การแขงขันประกวดรองเพลง เอเชยี-แปซิฟก ชิงถวยฮาโตแชมปเปยนชิพ รอบคัดเลือก 
 ระดับประเทศ หางสรรพสินคาเซ็นทรลั พระรามสอง 

-   รางวัลชนะเลิศ  ถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 
นางสาวปรียาภรณ จิรหิรญัเสถียร   ม.4.10 

10.  การแขงขัน  Picture Dictation  (นิทรรศการสตรีวิทยาวิชาการ เฉลมิพระเกยีรติ   84  พรรษา         
    มหาราชา) ณ โรงเรียนสตรวีิทยา 

-   รางวัลชนะเลิศ    ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
เด็กหญิงกัญญารัตน รัตนา    ม.2.1 
เด็กหญิงพิมพศิาณ ไชยปรีชาวิทย   ม.2.11 

      -   รางวัลรองชนะเลิศ 
เด็กหญิงลักษณาวลิัย จันทเสนโรจน   ม.2.1 
เด็กหญิงชวลันุช  ไทยธีระเสถยีร   ม.2.1 

       -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ดังมีรายช่ือตอไปนี ้
เด็กหญิงจุฬารตัน ศักดิ์ชลาธร   ม.2.10 
เด็กหญิงณภัทร  ประพันธวงศ   ม.2.11 

11.  การแขงขันเปดพจนานกุรมภาษาจีน (นิทรรศการสตรีวทิยาวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา
 มหาราช) ณ โรงเรียนสตรีวทิยา 

-   รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวอังควภิา  สกุลธรรม   ม.6.11 

    -  รางวัลรองชนะเลิศ   
นางสาวอธิชา  เติมวัฒน   ม.5.13 

    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นางสาวเบญจพร  คงเอี่ยมพธิ ี   ม.5.13 
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12.  การประกวดการนําเสนอเครื่องแตงกายจากวัสดรุีไซเคิล  (นิทรรศการสตรีวิทยาวิชาการ          
 เฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษามหาราช)  ณ  โรงเรียนสตรวีิทยา แขงขันรวมกับโรงเรียนอื่น 

-   รางวัลรองชนะเลิศ    ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
เด็กหญิงพีรดา  หวังชิงชัย   ม.2.11 
เด็กหญิงฐติาภา  มันจันทา   ม.2.11 

13.  การแขงขัน The  Bright  Challenge  2011  ณ โรงแรมแชงกรีลา 
-   รางวัลรองชนะเลิศ    ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

เด็กหญิงสวรนิทร วรวิทธิ์เวท   ม.3 
เด็กหญิงสุชานาฎ นิติสุนทรางกรู   ม.3 
เด็กหญิงสรัลนุช  จันทรเหลือง   ม.3 

 
กลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 
1.  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2   ช่ือผลงาน “พริกหลากสี- สวนครวัหลากสัน” ไดรับเกียรติบัตรและเงิน
 รางวลั 800 บาท ในการแขงขันการจัดสวนครวัระดับชัน้ ม.ตนในหัวขอ สวนครวั – สวนสนุก                               
 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ดังมีรายช่ือตอไปนี ้
 เด็กหญิงกชมน  ขยันระงับพาล   ม.1.3 
 เด็กหญิงกฤตวรรณ ลีลาศเจรญิ   ม.1.3 
2.  รางวลัชมเชย ช่ือผลงาน “สวนครัวสมุนไพร ไทยควรรู” ไดรับเกยีรติบตัรและเงินรางวัล 500 บาท  
 ในการแขงขนัทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีน ปการศกึษา 2553 ภาคกลางและภาค
 ตะวนัออก ระหวางวันที่ 27 - 29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ณ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  ดังมีรายชื่อ
 ตอไปนี ้

เด็กหญิงแพรวทิพย    โชควัฒนาวงศ   ม.1.2 
เด็กหญิงปตณิชั        ชูบางบอ   ม.1.2 

3.  รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต จากการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.ตน   
 ดังมีรายช่ือตอไปนี ้
 ด.ญ.แพรวทิพย  โชควัฒนาวงศ   ม.2.6 
 ด.ญ.อารยา  พรหมสีราช   ม.2.6 
 ด.ญ.ณัฐสณยี    บุญประคอง   ม.2.6 
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4.  รางวลัเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต จากการจดัสวนถาดแบบชื้นระดับ 
  มัธยมศกึษาตอนปลาย ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

ด.ญ.แพรวทิพย  โชควัฒนาวงศ   ม.2.6 
 ด.ญ.อารยา  พรหมสีราช   ม.2.6 
 ด.ญ.ณัฐสณยี    บุญประคอง   ม.2.6 
5.  รางวลัเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จากการแขงขันการทํา E-book            
 ดังมีรายช่ือตอไปนี ้

ด.ญ.ประภาสริิ   ตรีพาณิชกลุ   ม.3.3 
ด.ญ.วรกานต   ภูงามทอง   ม.3.3 

6.  รางวลัเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  จากการแขงขันเทคนิคการสราง
 ภาพยนต  ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

นางสาวสโรชา  เรืองสุรยิกจิ   ม.4.6 
นางสาวเฟองฟา  เพ็ชรประดับฟา   ม.4.4 

5.  รางวลัเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จากการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ 
 ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดังมีรายชื่อตอไปนี ้

นางสาวฐิติกานต  กัลยาณะธรรม   ม.5.7 
นางสาวกานตมิา  กุนทีกาญจน   ม.5.7 
นางสาวธญัพิชชา เหลาธรรมนุกลู   ม.4.7 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
1.  รางวลัรองชนะเลิศอันดบั  3 การแขงขันตอบคําถามหนังกับส่ิงแวดลอม ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
 นางสาวอรอนงค  รัชพงษไทย   ม.6.8 
 นางสาวปทมา  มานะวิบูลย   ม.6.8 
 นางสาวพิมพขวัญ กลมกลอม   ม.6.8 
2.  รางวลัชนะเลศิ จากการตอบปญหา “วันมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย”  วัดสามพระยา  
 กรุงเทพฯ  ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมเกียรติบัตร  ดังมีรายชื่อตอไปนี ้

ด.ญ.ทิพยกญัญา    สืบเหลางิ้ว   ม.3.1 



170 
 

ด.ญ.ภัสสร         อังศุธรรมกุล   ม.3.1                                                                          
 ด.ญ.มณัฑนา  ชนะรัชชรกัษ   ม.3.1                                                          
 ด.ญ.ณัฐธิดา  ศิลปะสุวรรณชัย   ม.3.1 
3.  รางวลัที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จากการประกวดหนังสือการตูน 
 ประวัติศาสตรไทย ตามโครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูประวัติศาสตร พ.ศ. 2553 ระดับชั้น
 มัธยมศกึษาตอนตน ดังมรีายช่ือตอไปนี ้

ด.ญ.สุพิชชา  ปยนิรันดร   ม.2.9                                                           
ด.ญ.สิตานันท     บุญยโยธนิ   ม.2.11 
ด.ญ.นพศมน        นพเกต ุ    ม.2.11                                                                        

 ด.ญ.วริษฐา  ธรวนิชนาม   ม.2.11 
4.  รางวลัที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จากการประกวดหนังสือการตูน 
 ประวัติศาสตรไทย ตามโครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูประวัติศาสตร พ.ศ. 2553 ระดับชั้น
 มัธยมศกึษาตอนปลาย ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
 นางสาวรติภัทร  ไตรพรพฒันา   ม.6                                                            
 นางสาวอภิสรา  ไทยวุฒนุิกลู   ม.6   
 นางสาวณฐัวิมล  สายสุวรรณ   ม.6                                                         
 นางสาวฉัตร  มัธยธานา   ม.6     
 นางสาวปาริฉัตร  กิตติกรเมธา   ม.6     
 นางสาวณัชชา  อนุตรโชติกลุ   ม.6      
 นางสาวกอกานต  ประภาสพงษ   ม.6.1 
5. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  โครงงานคณุธรรม ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
 ด.ญ.มนสิชา  อุทิศชลานนท   ม.3.1 
 ด.ญ.สุดารัตน  สุขสุเดช   ม.3.2 
 ด.ญ.ปยภัสร  ไวยสุระสิงห   ม.3.6 
 ด.ญ.ขนษิฐา  อบเชย    ม.3.10 
 ด.ญ.ธนาญา  ศีลธิปญญา   ม.3.11 
6. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  การแขงขันรองเพลงคุณธรรม ดังมีรายชือ่ตอไปนี้ 
 ด.ญ.เพ็ญกวนิ  วัฒนจัง    ม.3.2 
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 ด.ญ.เกศริน  อารียสวางกิจ   ม.3.2 
 ด.ญ.ภัคจริา  ธรรมานุธรรม   ม.3.2 
 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
1.  รางวลัชนะเลศิถวยพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากการ
 ประกวดขับรองเพลงไทยลกูทุงอายุไมเกนิ 17  ป  ณ โรงเรยีนสยามบริหารธรุกิจ  (SBAC)  

ด.ญ.ลวัศยสร     พลายสวาท   ม.2.11 
2.  รางวลัยอดเยี่ยมถวยพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากการ
 ประกวดวาดภาพ ศิลปกรรมนําส่ิงที่ดีสูชีวติ  จัดโดย มหาวิทยาลัยศลิปากรและบริษัทโตชิบาแหง
 ประเทศไทย   

ด.ญ.ชนินาถ     เชื้อหอม    ม.1.1 
3.  รางวลัชนะเลศิ จากการประกวดวาดภาพในโครงการ “ไอเดียกรนี ชวนนองรกัษธรรมชาติ” ระดบั
 มัธยมศกึษาตอนตน  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รวมกับบริษัทปนูซีเมนต
 ไทย จํากัด (SCG)  

ด.ญ.เมทิน ี     ศรีสิงห    ม.2.11 
4.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพรอมเกียรติบัตร ในชื่องาน “สุดยอดเด็กไทย  กาวใหมที่ไกลกวา”               
     ณ  เมืองทองธานี 

ด.ญ.ลวัศยสร     พลายสวาท   ม.2.11 
5.  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบปกสมุดโรงเรยีน จัดโดย บรษิัทปูนซีเมนต
 ไทย จํากัด (SCG)  

ด.ญ.นภาภัทร     ภัทรสิทธิเดชา   ม.2.5 
 

กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศกึษา 
1.  รางวลัชนะเลิศหญิงเดี่ยว 16 ปและ 18 ป เทนนิสชัยนาทโอเพน ตานภัยยาเสพตดิ ครั้งที่ 2/2010   

ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 
2.  รางวลัชนะเลิศคูผสม รุนอายุไมเกนิ 18 ป จัดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2010 

ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 
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3.  รางวลัชนะเลิศหญิงเดี่ยวรุน 18 ป TOYOTA ดาวรุงมุงโอลิมปก รอบ MASTER 
ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 

4.  รางวลัรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวรุน 18 ป PTT Junior tour  รอบ MASTER  2553 
ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 

5.  รางวลัชนะเลศิการแขงขันกฬีาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 27 รอบคัดเลือกภาค 1 ปทุมธานีเกมส  
     ประเภททีมหญิงเดีย่ว หญิงคู 

ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 
6.  รางวลัชนะเลิศหญิงเดี่ยวรุนอายุ 15 ป กฬีาธนาคารโรงเรยีน ธนาคารออมสินระดบัประเทศ 

ด.ญ.ชมภูทิพย     จันดาเขต   ม.3.5 
7.  รางวลัที่ 3 ประเภท ฟรีสไตล 50 เมตร รุนอายุ 14 ป การแขงวายน้ํา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
8.  รางวลัที่ 2 ประเภท กบ 100 เมตร รุนอายุ 14 ป การแขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
9.  รางวลัที่ 2 ประเภท ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 14 ป การแขงขันวายน้ําชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
10.  รางวลัที่ 1 ประเภท กบ 50 เมตร การแขงขันวายน้ํา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟา
 กัลยณวิัฒนากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
11.  รางวลัที่ 2 ประเภท กบ 200 เมตร การแขงขันวายนํ้า ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟา
 กัลยณวิัฒนากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
12.  รางวัลท่ี 3 ประเภท ฟรีสไตล 50 เมตร การแขงขันวายน้ํา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระพี่นางเธอ
 เจาฟากลัยณวิฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ด.ญ.ณัฐชา     ชัยรกัเกยีรติ ์   ม.3.1 
13.  เหรียญเงนิ จากการแขงขันกีฬาวูซู  เพชรบรุีเกมส ณ จังหวัดเพชรบุร ี

ด.ญ.จารณุ ี     อุมาแสงทองกลุ   ม.1.12 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา ปการศึกษา 2553 

ลําดับที ่                            ชื่อ - นามสกุล 
1. นางสาวเอกจติรา                  ชูสกุลชาติ 
2. นายบรรจง                            พงศศาสตร 
3. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์                 เตมียาเวส 
4. นายประพันธ  ทรัพยแสง 
5. นายวิรัช    บุญนํา 
6. รศ.ดร.ธารารัตน   ศุภศิริ 
7. แพทยหญิงปยนุช    พูตระกูล 
8. พระราชสุมนตมุนี  
9. พระพรหมสุธี  
10. นางสาวกานตกนิษฐ    แหวสันต ิ
11. นายสันติ    เหลืองจินดา 
12. ดร.ชัยยุทธ    ชินณะราศรี 
13. นางอัจฉราพรรณ     วัฒนไชย 
14. นางสาวศิรินทรา     จงพิพัฒนสุข 
15. นางพัชรา     ทิพยทัศน 
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