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คำนำ 

 
  รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ 
จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน จำแนกออกเป็น ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา นวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาใหต้้น
สังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร คณะกรรมการดำเนินการที่เกี ่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป 

 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

( นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  
 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตั ้งอยู ่เลขที่ ๒๕๐ ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง              
ภาษีเจร ิญ เขตภาษีเจร ิญ กร ุงเทพมหานคร ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น ๒,๐๖๐ คน โดยผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ ดังนี้ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม คะแนนท่ีได้คือ ๙๗.๑๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม คะแนนท่ีได้คือ ๔๗.๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๖ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๒๕ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๒๕ 
คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย 
รวมถึงการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ความสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ กิจกรรม และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาดำเนินการกำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และวางแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบท และวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา มีการกำกับติดตามตรวจสอบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงานตามแผนอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุปสรรคในการ
ดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการจัดการและบริหารการจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถ
นำข้อมูลมาดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของโรงเรียนให้
สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ท้ังระบบ พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทำให้โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัด
การศึกษา ได้แก่ รางวัลสถานศึกษายอดเยี ่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (OBEC 
AWARDS) ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว  รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คุณภาพระดับทอง รางวัลสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพดีเด่น 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในอนาคต คือการนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ เผยแพร่ออกสู่ชุมชน และเพิ่มกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ และ
อนุรักษ์ความเป็นไทย  ประกอบกับการสนับสนุนจัดหาระบบปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์  ด้าน ICT การ
พัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพการทำงานพร้อมรับเปลี่ยนแปลงสู่การดำเนินงาน
แบบวิถีใหม่ (New Normal)  รวมถึงการเป็นแบบอย่างในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้สถานศึกษาต่างๆนำแนวทางการดำเนินงานไปร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป   
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สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ ก 
บทสรุปของผู้บรหิาร ข 
สารบญั  ค 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
               ๑.๑ ท่ีตั้ง ๔ 
               ๑.๒ ประวัติโรงเรียน ๔ 
               ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร ๔ 
               ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน                                                                                       ๑๖ 
               ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานท่ี                                                                                ๑๘ 
               ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ                                                                                  ๑๘ 
               ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน                                                                                 ๑๙ 
               ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                   ๒๐ 
               ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                               ๒๐ 
               ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา                                          ๒๖ 
               ๑.๑๑ สรุปผลการประเมินจากหนว่ยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ                             ๔๑ 
               ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล/ผลการปฏิบัติท่ีเปน็เลิศ (Best Practice)  
                       ของสถานศึกษา         

๕๐ 

ส่วนที ่2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนการปฏบิัติการประจำปี                          ๖๓ 
               ๑. การบริหารจดัการของสถานศึกษา                                                                  ๖๕ 
               ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา                                       ๖๖ 
               ๓. โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                   ๖๘ 
ส่วนที ่๓ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา                                                               ๗๑ 
               มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน                                                                         ๗๓ 
               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ                                                 ๗๕ 
               มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั                         ๗๙ 
ส่วนที ่๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ                                        ๘๕ 
               ๔.๑ สรุปผลในภาพรวม                                                                                 ๘๗ 
               ๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีตอ่ไป                                                                     ๘๗ 
               ๔.๓ ความต้องการและการชว่ยเหลือ                                                                  ๘๗ 
ภาคผนวก     ๘๙ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑.  ข้อมูลทัว่ไป 
     ๑.๑  ที่ตั้ง 

ช่ือ   โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 
 ที่ตั้ง     เลขท่ี ๒๕๐  ถนนรัชมงคลประสาธน์  แขวงปากคลองภาษเีจรญิ 
           เขต ภาษเีจรญิ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

สังกัด     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
โทรศพัท์     ๐๒- ๔๕๗ – ๐๕๐๕ โทรสาร ๐๒-๔๕๗ -๐๕๐๖  
E-mail:    absornsawannews@gmail.com 
Website:   http://www.absornsawan.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อที่    ๔ ไร่  ๑ งาน ๔๘ ตารางวา  
เขตพื้นทีบ่ริการ  

    เขตภาษเีจรญิ:    แขวงปากคลอง  แขวงบางหว้า  แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตบางแค:    แขวงบางแค 

    เขตจอมทอง:    แขวงบางค้อ  แขวงบางขุนเทยีน 
    เขตธนบุรี:    แขวงตลาดพล ู
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 ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  
  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ นับเป็น
โรงเรียนสตรีแห่งแรกในเขตภาษีเจริญ โดยนายทองคำ  ปานขำ คหบดีผู้หนึ่งได้บริจาคเงินสร้างอาคาร
เรียนหลังแรกเพื ่ออุทิศส่วนกุศลแด่ นางจีบ  ปานขำ มารดาผู ้ล่วงลับไปแล้ว  ทั ้งนี ้โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ  พระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อปติสฺโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์
วรวิหารในสมัยนั้น ได้แบ่งที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนมีเนื้อที่ ๔  ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา 
โรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  (จีบ ปานขำ)” สำหรับชื่อ “อัปสรสวรรค์” นั้น ได้นาม
มาจากเจ้าจอมน้อยในรัชกาลที่ ๓ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์ 
วัดหมู (ชื่อในขณะนั้น) เสร็จแล้วรัชกาลที่ ๓ จึงพระราชทานนามเป็นอารามหลวงชั้นตรีและพระราชทาน
นามว่า “อัปสรสวรรค์” ตามลักษณะของเจ้าจอมน้อย ผู้ซึ่งมีรูปร่างงดงามและกล่าวกันว่ามีดวงตางามด่ัง
นางอัปสรท่ีสถิตอยู่บนสวรรค์ (เจ้าจอมน้อยเป็นนักแสดงละครในโดยแสดงเป็นสุหรานากง) 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา: กุลสตรีไทย น้ำใจงาม 
School Identity:  Graceful and generous girls 

• กุลสตรีไทย หมายถึง  แต่งกายถูกระเบียบ วาจาสภุาพอ่อนหวาน  
รักษ์วัฒนธรรมไทย 

• น้ำใจงาม หมายถึง  มีความกตัญญูกตเวที มีความเคารพนอบน้อม  
ให้ความรว่มมือและเสียสละเพื่อสว่นรวม 

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา: โรงเรียนอบอุน่ปลอดภัย 
School Uniqueness:  Warm and safe school 

 
      ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
             ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล   
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์  ๐๘ ๐๓๗๐ ๘๓๖๑  E- mail  sitthisak8361@absornsawan.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๓  เดือน 

 



 

 ๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรยีน   นางนิตยา ยุวัฒนะกุล    

วิทยฐานะ  ชำนาญการพเิศษ  
โทรศัพท์  ๐๙ ๔๓๕๒ ๖๓๘๘   E- mail nittayanit2503@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๓)  รองผู้อำนวยการโรงเรยีน   นางอังสนา ตั้งตระกูล    
วิทยฐานะ  ชำนาญการพเิศษ 
โทรศัพท์  ๐๖ ๒๕๙๖ ๕๑๙๗    E- mail angsana5197@absornsawan.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

 ๔)  รองผู้อำนวยการโรงเรยีน   นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์    
วิทยฐานะ  ชำนาญการพเิศษ 
โทรศัพท์  ๐๙ ๔๑๖๕ ๑๗๙๘   E- mail j_u_n_e_5@hotmail.com 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต    สาขา  บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 ๕)  รองผู้อำนวยการโรงเรยีน   นางสาวพชิามญฐ์ แซ่จั่น    
วิทยฐานะ  ชำนาญการ 
โทรศัพท์  ๐๙ ๔๔๕๑ ๖๔๖๔  E- mail pichamol6464@absornsawan.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 

         ๑.๓.๒  ข้อมูลหวัหนา้งานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนา้งานแผนงานของสถานศึกษา 
 
 ๑)  หัวหนา้งานประกันคุณภาพการศึกษา   นางสาวเมธว์ดี กาญจนสรวง 

วิทยฐานะ  ชำนาญการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๗๙ ๔๙๓๕ E-mail  maywadee.kjs@gmail.com    



 

๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                             
  ๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา   นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ์  

วิทยฐานะ  ชำนาญการพเิศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต 
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ คณิตศาสตร์    
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๙๓ ๑๔๑๑  E-mail  kitti_tome@hotmail.com        

        
๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร   
         ๑) วิทยฐานะ 

ครูและ
บุคลากร 

คร ู
คศ.๓ 

คร ู
คศ.๒ 

คร ู
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

คร ู
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาต ิ

ลูกจ้าง 
ประจำ 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๖ ๒๓ ๖๔ ๔ ๓ ๖ ๒ ๑๐๘ 

 
 

 
 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ ลูกจ้างประจ า

วิทยฐานะของครูโรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค ์ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ ลูกจ้างประจ า



 

 ๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 

 

น.ส.วิมลรัตน์ โสดาธาต ุ

 

น.ส.บุญมี พิมพบุตร 

 

น.ส.นพชรัตน์ จิโรจวิรัตน ์

 

น.ส.ขวัญกมล เศรษฐรุจิ 

 

น.ส.ศุภาณกุล สุขสมศร ี

 

น.ส.จารณิี วังคะฮาต 

 

น.ส.ปัณฑิตา เข็มกลัด 

 

น.ส.มยุรี เสืออบ 
 

 

นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล 

 

น.ส.สกุลตา คล้ายพวก 

 

 

 
 
 
 
 



 

๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 

น.ส.ธญัลักษณ์ ละอองแก้ว 

 

น.ส.พรพรรณ ศรีสิรริัตน ์

 

น.ส.บุตรียา รัตนมณ ี

 

น.ส.ศิริโชค อภภิัชผ่องใส 

 

น.ส.พรลดา มลิทอง 

 

น.ส.ภัทราพร เตชวาณิชย ์

 

น.ส.ศุภนุช พระบ ุ

 

น.ส.ปุญชรัสมิ์ เอื้อวสรุมย ์

 

น.ส.ไพจิตร บุรรีัตน ์

 

นายศุภชัย  อัครชูวงค์ 

 

น.ส.ทัศนีย์ สัมรวมจิต 

 

 

 

 

 



 

 ๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 

 

นางพิชญาภัค รุ่งโรจน์นภาดล 

 

น.ส.ปาณชญา จันทรล์า 

 

น.ส.นวาระ โสมประภัศร ์

 

น.ส.อโนทัย สมสว่น 

 

นายธรรมนูญ ลพรว ี

 

น.ส.วรรณนสิา สายญาต ิ

 

น.ส.วิราณี โพธิพงศา 

 

น.ส.รัฐติกาล สุขแก้ว 

 

น.ส.วราลักษณ์ สุขอาษา 

 

น.ส.ขนิษฐา บุญคง 

 

น.ส.อังคณา เป่าแตรสงัข ์

 

น.ส.กรธิดา รักธรรม 
 

 

นายลิขิต ดวงมณ ี

 

น.ส.จุฑารัตน์ ตรีภพ 

 



 

๑๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

 

 

นางอนงค์ ตรีมังคลายน 

 

นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ ์

 

นางอารี แสงขำ 

 

น.ส.กาญจนา บุญมาล ี

 

นางอญัชลี เศรษฐทรัพย์ทว ี

 

น.ส.จริยา เขตนิมิตร 

 

นายสมภาค หวังทอง 

 

น.ส.รัตนา ใสแก้ว 
 

 
น.ส.พรสุดา รัตนกุล 

 

นายถิรนิษฐ์ ฉัตรธนโชต ิ

 

น.ส.จารพุิชญา ทักษญาพร 

 

น.ส.สุพพัตรา คุณาเทพ 
 

 
น.ส.มณีรัตน์ ตัณโห 



 

 ๑๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

น.ส.ชญานิศ ทองมาก 

 

น.ส.ระพีรพ์ัชญ์ สอนเครอื 

 

น.ส.สุธาสินี ด้วงโต้ด 

 

นายภานุมาต พงษ์เส็ง 

 

น.ส.เมธว์ดี กาญจนสรวง 

 

น.ส.ณัชวดี ไชยโรจน ์

 

น.ส.ปิ่นมณี พรปกเกลา้ 

 

นายปรัชญา จิตรร์ะเบียบ 

 

น.ส.ชลียา ธนพงศ์ภิญญา 

 

นายเอกชัย พรหมอยู ่

 

น.ส.วรภร ดวงแสง 

 

น.ส.หนึ่งฤทัย ส่งทอง 

 

น.ส.ภคพร สวุรรณหงษ ์

 

น.ส.นัฎฐามิ่งสุข 

 

น.ส.วรางคณา ขอบขำ 

 

น.ส.วรรณภิา ขุนอินทร ์



 

๑๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ 

 

นางกรองแก้ว มหากุศลพาณชิย ์

 

น.ส.เพญ็ศรี มุกดาหาร 

 

นายสุวชัชัย เครือตราช ู

 

นายบรรเจิด เผา่อินทร์จันทร ์

 

น.ส.ชมภู่ นุ่มนวล 

 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 

นายสอาด วรรณศิร ิ

 

นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัต ิ

 

น.ส.สุภาวรรณ บุญสวสัดิ ์

 

น.ส.ณิชารัศม์ิ วีรสนองศักดิ ์

 

นายภานุพงศ์ ชุ่มนาเสียว 

 

น.ส.อารีรัตน์ ทองมูล 

 

นายสบงกช จำนงชอบ 

 



 

 ๑๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 

นางอาจรีย์ จูจรญู 

 

นางภาวนา วุฒวิรพร 

 

น.ส.ชณญัธิดา เสสตะญาต ิ

 

นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ ์

 

น.ส.ศิรินันท์ สุรสันตวิรการ 

 

น.ส.พิราวรรณ หมู่ด ี

 

น.ส.อังคณา สุทธิโพธิ ์

 

นายธีระ รวยอาร ี
 

 

นายณัฐธวชัย์ วรรณศิร ิ

 

นายนราธิจ ศรัณยภ์ัทรธร 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 

 

น.ส.นุสรา เชียงทอง 

 

นายบดินทร์เดชา รัตนเจยีเจริญ 

 

น.ส.จิตรลดา รักสัตย ์

 

น.ส.ปิยวรรณ แสงวิเศษ 

 

 

 

น.ส.ปิยะนชุ อนุมาต 

 

นางสุภาพรรณ ศรีวเิศษ 

 

 

 
งานแนะแนว 

 

 

นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ ์

 

น.ส.ญาโณทัย ฉาไธสง 

 

นายนิพนธ์ ด้วงคำจันทร ์
 

 

 



 

 ๑๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

   ๒) วุฒิการศึกษา (ข้อมลู ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓) 
 

 
กลุ่มสาระฯ 

จำนวนตามระดบัการศึกษา (คน) 
รวม 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
รองผู้อำนวยการ - - - - ๓ ๓ - ๑ ๑ ๔ 
ภาษาไทย ๑ ๘ ๙ - ๑ ๑ - - - ๑๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๖ ๘ ๑ ๔ ๕ - - - ๑๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๙ ๑๑ ๕ ๗ ๑๒ - - - ๒๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑ ๓ ๔ - ๗ ๗ - - - ๑๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๓ ๖ - ๑ ๑ - - - ๗ 
ศิลปะ ๑ ๔ ๕ - ๑ ๑ - - - ๖ 
การงานอาชีพ ๓ ๔ ๗ ๑ ๒ ๓ - - - ๑๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๘ ๑๐ - ๔ ๔ - - - ๑๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๑ ๓ - - - - - - ๓ 

รวม ๑๗ ๔๖ ๖๓ ๘ ๓๐ ๓๘ - ๑ ๑ ๑๐๒ 
         

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม. / สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย ๑๐ ๒๐ ชั่วโมง / สัปดาห ์

๒. คณิตศาสตร ์ ๑๓ ๑๙ ชั่วโมง ๑๐ นาที /สัปดาห์ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๓ ๑๕ ชั่วโมง ๕๐ นาที /สัปดาห์ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๑ ๑๙ ชั่วโมง ๑๐ นาที /สัปดาห์ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๑๙ ชั่วโมง ๑๐ นาที /สัปดาห์ 

๖. ศิลปะ ๖ ๒๐ ชั่วโมง / สัปดาห ์
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๐ ๑๘ ชั่วโมง ๒๐ นาที /สัปดาห ์
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๑๙ ชั่วโมง ๑๐ นาที /สัปดาห์ 
๙. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๓ ๑๘ ชั่วโมง ๒๐ นาที /สัปดาห์ 

รวม ๑๐๒ ๑๘ ชั่วโมง ๒๐ นาที /สัปดาห ์



 

๑๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

        ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๙ ธนัวาคม ของปีการศึกษา ๒๕๖๓)  
                   ๑) จำแนกตามระดบัช้ันที่เปิดสอน  

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑  - ๓๕๐ คน ๓๕๐ คน ๑๐ ห้อง ๓๕ คน : ห้อง 

ม. ๒ - ๓๗๗ คน ๓๗๗ คน ๑๐ ห้อง ๓๗.๗ คน : ห้อง 
ม. ๓  - ๓๖๓ คน ๓๖๓ คน ๑๐ ห้อง ๓๖.๓ คน : ห้อง 

รวม - ๑,๐๙๐ คน ๑,๐๙๐ คน ๓๐ ห้อง ๓๖.๓ คน : หอ้ง 
ม. ๔ - ๓๔๒ คน ๓๔๒ คน ๙ ห้อง ๓๘ คน : ห้อง 
ม. ๕ - ๓๒๕ คน ๓๒๕ คน ๙ ห้อง ๓๖.๑ คน : ห้อง 
ม. ๖ - ๓๐๙ คน ๓๐๙ คน ๙ ห้อง ๓๔.๓ คน : ห้อง 

รวม - ๙๗๖ คน ๙๗๖ คน ๒๗ ห้อง ๓๖.๒ คน : หอ้ง 

รวมจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด - ๒,๐๖๖ คน ๒,๐๖๖ คน ๕๗ ห้อง ๓๖.๓ คน : หอ้ง 

 
  

       ๒) จำแนกตามปีการศกึษา ๓ ปีย้อนหลัง  

ระดับช้ัน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ม.๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๕๐ คน 
ม.๒ ๔๐๗ ๓๗๒ ๓๗๕ คน 
ม.๓ ๔๒๘ ๓๙๕ ๓๖๒ คน 
ม.๔ ๓๐๗ ๓๒๓ ๓๓๙ คน 
ม.๕ ๒๗๗ ๓๐๘ ๓๒๕ คน 
ม.๖ ๓๐๗ ๒๗๓ ๓๐๙ คน 
รวม ๒,๑๐๘ ๒,๐๕๔ ๒,๐๖๐ คน 

 
 

 

 

 



 

 ๑๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

สถิตินักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 

 
  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓๘๒

๔๐๗

๔๒๘

๓๘๓

๓๗๒

๓๙๕

๓๕๐

๓๗๗

๓๖๓

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๔๕๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ป๒ี๕๖๓ ปี๒๕๖๒ ป๒ี๕๖๑

๓๐๗

๒๗๗

๓๐๗

๓๒๓

๓๐๘

๒๗๓

๓๔๒

๓๒๕

๓๐๙

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๒ ป๒ี๕๖๑



 

๑๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที ่  
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคาร ๕ หลัง เป็นอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๑ หลัง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
อาคาร ๑   เป็นอาคาร ๔ ชั้น แบบ ๔๒๔  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕   
อาคาร ๒   เป็นอาคาร ๕ ชั้น  แบบพิเศษ (๕๓๒) สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 
อาคาร ๓   เป็นอาคาร ๕ ชั้น    แบบพิเศษ (๕๑๔)        สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
อาคาร ๔   เป็นอาคาร ๕ ชั้น    แบบ (อ.๔๐๖)            สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
อาคาร ๕ (อาคารกาญจนาภิเษก)  แบบ คสล. ๒ ชั้น   สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

อัปสรศาลา  หลังคาคลุมสนาม    สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สุขา......-......หลัง   สุขา   ๕๖   ห้อง 
สระว่ายน้ำ......-......สระ  สนามเด็กเล่น......-......สนาม    
สนามฟุตบอล......-......สนาม สนามเทนนิส......-......สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล   ๑   สนาม สนามวอลเล่ย์บอล   ๑   สนาม 
 

 
                   
                                   
        ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ  

    ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ (รบั-จ่าย) 
 

รายรบั จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๓๗,๗๗๕,๒๐๖ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๓๗,๗๗๕,๒๐๖ 
เงินนอกงบประมาณ ๓๐,๒๕๑,๔๒๖ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๐,๕๖๔,๘๔๓ 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวม ๖๘,๐๒๖,๖๓๒ รวม ๕๘,๓๔๐,๐๔๙ 
 

       สรุป  งบดำเนินการ/เงนิเดือน เงนิค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๓ ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๓ ของรายรับ 
 

 



 

 ๑๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
        ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรประมาณ 
๑๒๔,๓๑๘ คน หรือเฉลี่ย ๖,๙๗๐.๘๔ คน/ตร.กม. (ข้อมูลประชากรของสำนักงานเขตภาษีเจริญ) บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศใต้ติดวัดอัปสรสวรรค์ จากวัดอัปสรสวรรค์ข้ามคลองด่านไปเป็น  
วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภัณฑสาราราม) ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดวัดปากน้ำภาษีเจริญ  
ทิศเหนือติดปากคลองภาษีเจริญ ส่วนทิศตะวันตกติดกับตลาดเจริญศรี อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้า
ขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชัก
พระวัดนางชี 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
อาชพีหลัก คือ พนักงานบรษิทั แยกเป็นข้อมูลอาชพี ดังน้ี 

ร้อยละ ๒๖.๐๐  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ ๒๒.๙๐  ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง 
ร้อยละ ๑๘.๓๐  ประกอบอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ 
ร้อยละ ๑๔.๓๐  ประกอบอาชีพรับราชการ 
ร้อยละ ๖.๐๐    ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

การนับถือศาสนา  
ร้อยละ ๙๘.๒๖ นับถือศาสนาพุทธ และอีกร้อยละ ๑.๗๔ นับถือศาสนาอื่น ๆ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แยกเป็นสัดส่วนฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

  - ต่ำกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๓๘.๕๔   
- ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๕๓.๒๗ 
- มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๘.๑๙ 

แนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง คือ ต้องการให้โรงเรียนลดภาระงานของนักเรียนลง
และลดความเคร่งครัดของกฎระเบียบบางอย่างของโรงเรียนให้มีความยืดหยุ่น 

                  ๓)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาสของโรงเรียน คือ การมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้วัดอัปสรสวรรค์วรวิหารและวัดปากน้ำ 

ภาษีเจริญ โดยวัดอัปสรสวรรค์วรวิหารได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นท่ีสำหรบัก่อตั้งโรงเรียน รวมท้ังให้
การสนับสนุนด้านบุคลากร คือ พระภิกษุมาช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับทางโรงเรียน ส่วน
การมีที่ตั้งอยู่ติดกับวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐาน ทำให้มี
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สังคม และศาสนา 

ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน คือ การที่โรงเรียนมีพื้นท่ีค่อนข้างน้อยไม่สามารถขยายพื้นท่ี
ได้ ตั้งอยู่ในซอยขนาดเล็ก และไม่ใช่ทางผ่าน ผู้ปกครองจึงไม่สามารถมองเห็นโรงเรียนได้ ทำให้



 

๒๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การประชาสัมพันธ์ทำได้ยาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู ้จักโรงเรียนจากการบอกเล่าของศิษย์และ
ผู้ปกครอง และชื่อเสียงท่ีมีมาในอดีตท่ีมีมานาน  

 

  วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร   วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ        วัดนาคปรก             วัดขุนจันทร์      วัดนางชีโชติการาม 

 
 

          ๑.๘  โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา 
เปิดสอนช่วงชั้นท่ี ๓ : ม.๑ - ม.๓ และชว่งชั้นที่ ๔ : ม.๔ - ม.๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

       ๑)  จำนวนหอ้งเรียน    
   มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ห้องเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๗ ห้องเรียน 
   รวมจำนวนห้องเรยีน   ๕๗   ห้องเรียน 

๒) โครงการพิเศษ 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
      1) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ จำนวน   ๓   ห้อง 
      2) ภาษาอังกฤษ    จำนวน   ๓  ห้อง 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      1) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ จำนวน   ๓   ห้อง 

   ๓)  แผนการเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนต้น   เน้นภาษาจีน  ๖  ห้อง (ระดับละ  ๒  ห้อง) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย    
    - วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ ๖ ห้อง 
    - คณิตศาสตร์   ๓ ห้อง 
    - ภาษาญี่ปุ่น   ๓ ห้อง 
    - ภาษาจีน   ๖ ห้อง 
    - ภาษาฝรัง่เศส/เยอรมัน  ๓ ห้อง 
    - ท่ัวไป : เน้นศิลปะ คหกรรม ๓ ห้อง 
 

          ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน   
๑) หอ้งสมุด มีขนาด   ๒๗๐  ตาราเมตร  

จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๓๘,๓๑๕ เล่ม  



 

 ๒๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
การสืบค้นหนังสอืและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรมสำเรจ็รูป SMS EST 
จำนวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
เฉลี่ย  ๓๐๓ คนต่อวัน  คิดเปน็ร้อยละ ๑๔.๖๖ ของนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
เฉลี่ย ๒๒ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ ของนักเรียนท้ังหมด    

๒) หอ้งปฏิบัติการ  
๒.๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน   ๔    ห้อง 
๒.๒) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์  จำนวน   ๒   ห้อง 
๒.๓) ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์     จำนวน   ๑    ห้อง 
๒.๔) ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ       จำนวน   ๕    ห้อง 
๒.๕) ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย    จำนวน  ๑   ห้อง 
๒.๖) ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา   จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๗) ห้องปฏิบัติการทางคหกรรม  จำนวน   ๒   ห้อง 
๒.๘) ห้องปฏิบัติการทางเกษตร  จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๙) ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ ์  จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๑๐) ห้องมัลติมีเดีย   จำนวน  ๓   ห้อง 
๒.๑๑) ห้อง Smart room   จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๑๒) ห้องปฏิบัติการพระพทุธศาสนา  จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๑๓) ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จำนวน  ๒   ห้อง  
๒.๑๔) ห้องแนะแนว    จำนวน   ๒   ห้อง 
๒.๑๕) ห้องปฏิบัติการนาฏศลิป์ (๔๓๑ ) จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๑๖) ห้องปฏิบัติการศิลปะ  (๔๓๒ )  จำนวน   ๑   ห้อง 
๒.๑๗) โรงยิมเนเซียม   จำนวน   ๑   ห้อง 

๓) คอมพิวเตอร ์
๓.๑)  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)    จำนวน ๓๑๓ เครื่อง 

- ใช้เพือ่การเรียนการสอน (All in One)  จำนวน ๑๗๔ เครื่อง  
                                - ใช้สืบค้นข้อมูล (Touchscreen)   จำนวน  ๕๐  เครื่อง 
             - ใช้เพือ่การบริหารจัดการ   จำนวน ๑๓๔ เครื่อง    

๓.๒)  คอมพิวเตอรค์อมพวิเตอรพ์กพา (Notebook) จำนวน  ๔๖  เครือ่ง 
๓.๓)  I-PAD - Tablet        จำนวน  ๖๑  เครือ่ง 
  - ใช้เพือ่การเรียนการสอน   จำนวน  ๕๓  เครื่อง 
  - ใช้เพือ่การบริหารจัดการ   จำนวน   ๘   เครื่อง 

 



 

๒๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
  ๔.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ที ่ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ป ี
๑ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง ๒๓๗, ๒๔๗, ๔๔๑, ๔๔๒, ๑๔๕ ตลอดปีการศึกษา 
๒ ป้ายนิเทศบริเวณทางเดินห้อง ๒๔๗, ๔๔๒, ๑๓๖ ตลอดปีการศึกษา 
๓ ป้ายนิเทศบริเวณบันไดทางขึน้ชั้น ๔ ตึก ๔ ตลอดปีการศึกษา 
๔ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (๓๓๑) ตลอดปีการศึกษา 
๕ ห้องปฏิบัติการเคมี (๓๓๒) ตลอดปีการศึกษา 
๖ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (๓๔๒) ตลอดปีการศึกษา 
๗ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (๓๔๑) ตลอดปีการศึกษา 
๘ ห้องคอมพวิเตอรส์ำหรับนักเรียนโครงการความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(ม.ปลาย) 
ตลอดปีการศึกษา 

๙ ป้ายนิเทศวิทยาศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๐ มุมตู้หนังสือกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๑ ป้ายนิเทศการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 
๑๒ ห้องปฏิบัติการสังคม (๒๔๑) ตลอดปีการศึกษา 
๑๓ ห้องปฏิบัติการสังคม (๒๔๒) ตลอดปีการศึกษา 
๑๔ ห้องพระพุทธศาสนา (๑๔๑) ตลอดปีการศึกษา 
๑๕ ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ตลอดปีการศึกษา 

๑๖ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐ ครั้ง 
๑๗ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๘ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๙ ป้ายนิเทศคณิตศาสตร์ระเบยีงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ตลอดปีการศึกษา 
๒๐ ระเบยีงความรู้หน้าห้อง ๑๔๖ ตลอดปีการศึกษา 
๒๑ ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๒ ห้องสมุดภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๓ ป้ายนิเทศภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๔ ระเบยีงความรูส้ืบสานความเป็นไทย อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕ คอมพิวเตอรส์ำหรับนักเรียนโครงการความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(ม.ปลาย) 
ตลอดปีการศึกษา 



 

 ๒๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ที ่ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ป ี

๒๖ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ๓๔๗ ครั้ง 
๒๗ ห้องสมุดแนะแนว ตลอดปีการศึกษา 
๒๘ ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ (๑๑๑) ตลอดปีการศึกษา 
๒๙ ห้องเรียนตามอาคาร ตลอดปีการศึกษา 
๓๐ การสืบค้นทางอินเตอรเ์น็ต หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๔ ๑๖๐ ชม./ป ี
๓๑ ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี ตลอดปีการศึกษา 
๓๒ ห้องมัลติมีเดีย ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๒๓, ห้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ๓๔๔ ชม./ป ี
๓๓ ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม (๓๑๑ และ ๓๑๒) ตลอดปีการศึกษา 
๓๔ เรือนเพาะชำงานเกษตร ตลอดปีการศึกษา 
๓๕ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ๑๒๐ ชม./ป ี
๓๖ ห้องสมุดศิลปะ ๑๒๐ ชม./ป ี
๓๗ ป้ายนิเทศในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ เปลี่ยนแปลงทุก ๑-๓ เดือน 
๓๘ ป้ายนิเทศบริเวณทางเดินห้อง ๔๓๒ เปลี่ยนแปลงทุก ๑-๓ เดือน 
๓๙ ระเบยีงความรู้ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 
๔๐ ห้องสมุดโรงเรียน  ตลอดปีการศึกษา 

 

๔.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ป ี
๑ วัดอัปสรสวรรค์ ๑๗ 
๒ วัดปากน้ำภาษีเจรญิ ๒๓ 
๓ แหล่งเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัย 

ดาราศาสตร์แห่งชาต ิ
๑ 

๔ สถาบันเกอรเ์ธ่ ประเทศไทย ๒ 
๕ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
๒ 

๖ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์กรุงเทพมหานคร ๑ 
๗ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิต์ ๓ 
๘ สถาบัน Art Fundamentals ๒ 
๙ Frost Magical Ice of Siam Pattaya ๑ 

๑๐ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ Art in Paradise Pattaya ๒ 



 

๒๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ป ี
๑๑ ตลาดน้ำสี่ภาค ๒ 
๑๒ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Life Bangkok Ocean World ๑ 
๑๓ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussauds ๑ 
๑๔ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธาน ี
๒ 

๑๕ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธาน ี ๑ 
๑๖ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด ์ ๑ 
๑๗ ณ สัทธา อุทยานไทย ๑ 
๑๘ โรงโอ่งรัตนโกสินทร ์ ๑ 
๑๙ เมืองจำลอง ๑ 
๒๐ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี ๑ 
๒๑ พิพิธภัณฑ์พระราม ๙ ๑ 
๒๒ สยามนิรมิต ๑ 
๒๓ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุร ี ๑ 
๒๔ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยธุยา ๑ 
๒๕ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ 
๒๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จ.พระนครศรอียุธยา ๑ 
๒๗ สถาบัน Monster House ๔ 
๒๘ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุร ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๔.๓) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมูปิัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวฒุิ  

ที ่ ช่ือ-นามสกุล วิชาที่สอน 
๑ นายประสิทธิ์   โพธิสระ อัปสรศึกษา 
๒ นางจิราวรรณ  รัตนากร อัปสรศึกษา และเปน็คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  

ตามโครงการกุลสตรีไทย สานสายสูชุ่มชน ๓ นางภาสวดี     ชูแข 
๔ นายเกษม       ศรีพงษ์ ชีววิทยา 
๕ นายธนา         เครือวงค์ วิทยาศาสตร ์
๖ นายจิรายุ       สิตานุรักษ ์ เคมี 
๗ นายศิริชัย      บุญพิทักษ์ ฟิสิกส ์
๘ นางวรวรรณ   สัตย์เพริศพราย ศิลปะไทย 
๙ นายเกรียงศักดิ์ ทองไสยพร การวาดภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังภายในวัด 

๑๐ นายเรอืงนนท์  นักฟ้อน ดนตรีไทย 
๑๑ นางสาวสุวรรณี  ธารนารทกุล คณิตศาสตร ์
๑๒ นายอาลี         ทองคำวงศ์    คณิตศาสตร ์
๑๓ พระมหาสมพงษ์ ปญญฺาวชิโร พระพุทธศาสนา 
๑๔ พระมหามงคล   ฐิตสาโร ศาสนาเปรียบเทียบ 
๑๕ พระมหาวิทยา พระพุทธศาสนา 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
          ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา  
            ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
           - ระดับสถานศึกษา 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนท้ังหมดโดยเฉลี่ย 3.29  
           - ระดับช้ันเรียน  
 

 
 

ระดับชั้นเรียน 

 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

มัธยมศึกษาปีที ่๑ 350 45 340 279 423 513 739 761 2,428 3,928 70.95 

มัธยมศึกษาปีที ่๒ 375 54 315 243 333 491 692 799 2,274 3,76๕ 69.36 

มัธยมศึกษาปีที ่๓ 362 3 511 280 389 458 628 786 2,606 4,020 71.41 

มัธยมศึกษาปีที ่๔ 339 19 267 213 397 556 898 1,002 2,982 4,882 76.98 

มัธยมศึกษาปีที ่๕ 325 10 145 142 293 439 685 824 3,100 4,609 81.60 

มัธยมศึกษาปีที ่๖ 309 0 104 124 223 344 624 792 3,169 4,585 85.13 

รวม 2,060 13๑ 1,68๒ 1,281 2,058 2,801 4,2๖๖ 4,9๖๔ 16,๕๙๙ 25,๗๘๙ 75.91 

  - ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู ้

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ีย
ร้อยละ 70.95 ๖๙.๓๖ 71.41 76.98 ๘๑.๖๐ 85.13 75.91
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563



 

 ๒๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดบั  ช้ัน ม.๑ - ม.๖ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 1 11 22 36 50 61 56 115 352 232 65.91 
คณติศาสตร ์ 0 18 150 75 64 48 55 43 69 522 167 31.99 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 1 26 62 103 116 111 131 253 803 495 61.64 
สังคมศึกษาฯ 0 2 41 32 58 94 162 188 649 1,226 999 81.48 
สุขศึกษาฯ 0 2 9 11 44 45 120 78 393 702 591 84.19 

ศิลปะ 0 4 18 11 14 13 15 35 278 388 328 84.54 
การงานอาชีพ 0 5 14 14 24 43 94 113 402 709 609 85.90 

ภาษาตา่งประเทศ 0 15 74 55 81 104 122 119 270 840 511 60.83 
รวม 0 48 343 282 424 513 740 763 2,429 5,542 3,932 70.95 

ร้อยละ 0.0 0.87 6.19 5.09 7.65 9.26 13.35 13.77 43.83 100  
              

 

 

 

65.91

31.99

61.64

81.48 84.19

0

85.9

60.83

70.95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563



 

๒๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
 

 

 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 5 22 8 19 50 65 92 116 377 273 72.41 
คณติศาสตร ์ 0 19 100 102 86 77 63 46 69 562 178 31.67 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 8 76 85 98 133 138 137 182 857 457 53.33 
สังคมศึกษาฯ 0 5 22 21 45 70 95 135 730 1,123 960 85.49 
สุขศึกษาฯ 0 3 35 29 42 77 125 149 291 751 565 75.23 

ศิลปะ 0 4 30 4 17 19 33 46 281 434 360 82.95 
การงานอาชีพ 0 5 5 1 9 18 44 62 290 434 396 91.24 

ภาษาตา่งประเทศ 0 14 82 48 67 105 132 134 314 896 580 64.73 
รวม 0 63 372 298 383 549 695 801 2,273 5,434 3,769 69.36 

ร้อยละ 0.00 1.16 6.85 5.48 7.05 10.1 12.79 14.74 41.83 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563



 

 ๒๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 1 22 13 31 33 51 56 154 361 261 72.30 
คณติศาสตร ์ 0 1 92 68 69 71 72 67 127 567 266 46.91 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 1 93 30 58 88 125 177 281 853 583 68.35 
สังคมศึกษาฯ 0 0 86 45 68 91 157 217 775 1,439 1,149 79.85 
สุขศึกษาฯ 0 0 32 29 29 41 42 74 474 721 590 81.83 

ศิลปะ 0 0 17 9 19 19 38 59 235 396 332 83.84 
การงานอาชีพ 0 0 23 2 5 8 12 21 326 397 359 90.43 

ภาษาตา่งประเทศ 0 0 111 86 112 109 133 117 236 904 486 53.76 
รวม 0 3 476 282 391 460 630 788 2,608 5,638 4,026 71.41 

ร้อยละ 0.00 0.05 8.44 5.00 6.94 8.16 11.17 13.98 46.26 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563



 

๓๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 2 36 19 48 70 120 140 219 654 479 73.24 
คณติศาสตร ์ 0 4 41 46 69 65 84 70 148 527 302 57.31 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 1 38 58 102 127 226 256 465 1,273 947 74.39 
สังคมศึกษาฯ 1 2 15 12 64 126 233 263 641 1,357 1,137 83.79 
สุขศึกษาฯ 0 1 21 13 21 27 49 61 516 709 626 88.29 

ศิลปะ 0 4 19 9 10 14 23 31 295 405 349 86.17 
การงานอาชีพ 0 3 5 5 2 7 12 25 337 396 374 94.44 

ภาษาตา่งประเทศ 0 4 93 54 81 123 154 159 363 1,031 676 65.57 
รวม 1 21 268 216 397 559 901 1,005 2,984 6,352 4,890 76.98 

ร้อยละ 0.02 0.33 4.22 3.40 6.25 8.80 14.18 15.82 46.98 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563



 

 ๓๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 1 3 9 27 46 97 156 206 545 459 84.22 
คณติศาสตร ์ 0 3 34 27 74 80 89 68 128 503 285 56.66 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 2 11 35 67 116 177 172 732 1,312 1,081 82.39 
สังคมศึกษาฯ 0 1 18 18 41 71 134 193 718 1,194 1,045 87.52 
สุขศึกษาฯ 0 2 11 5 10 19 29 42 531 649 602 92.76 

ศิลปะ 0 0 9 3 4 5 17 8 333 379 358 94.46 
การงานอาชีพ 0 0 2 0 1 8 8 2 51 72 61 84.72 

ภาษาตา่งประเทศ 0 2 59 48 70 97 136 186 396 994 718 72.23 
รวม 0 11 147 145 294 442 687 827 3,095 5,648 4,609 81.60 

ร้อยละ 0.00 0.19 2.60 2.57 5.21 7.83 12.16 14.64 54.80 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563



 

๓๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน

(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 0 9 12 40 91 130 115 137 534 382 71.54 
คณติศาสตร ์ 0 0 24 33 51 46 50 61 183 448 294 65.63 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 0 5 29 51 68 98 119 593 963 810 84.11 
สังคมศึกษาฯ 0 0 23.5 17 21 48 132 237 673 1,152 1,042 90.49 
สุขศึกษาฯ 0 0 4 3 4 8 26 30 546 621 602 96.94 

ศิลปะ 0 0 6 0 3 5 27 60 241 342 328 95.91 
การงานอาชีพ 0 0 1 0 0 0 1 2 366 370 369 99.73 

ภาษาตา่งประเทศ 0 0 34 31 55 79 162 169 431 961 762 79.29 
รวม 0 0 107 125 225 345 626 793 3,170 5,391 4,589 85.13 

ร้อยละ 0.00 0.00 1.98 2.32 4.17 6.40 11.61 14.71 58.81 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563



 

 ๓๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑.๑๐.๒ ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ๖ 
ระดับช้ัน ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 

ภาษาไทย 67.82 65.75 66.57 56.90 54.16 55.73 

คณิตศาสตร์ 33.86 29.79 31.03 39.26 32.41 32.42 

วิทยาศาสตร ์ 35.22 30.47 32.21 39.78 33.05 38.89 

สังคมศึกษาฯ - - - 37.61 42.32 41.29 

ภาษาอังกฤษ 39.74 40.56 44.25 33.36 36.06 37.21 
               
 
 
 

                       ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 66.57 31.03 32.21 44.25 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.กท.1 55.18 25.82 30.17 31.14 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 59.51 31.61 33.02 43.87 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด 59.51 31.61 33.02 34.14 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 55.73 32.42 38.89 41.29 37.21 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพม.กท.1 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 51.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 51.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 
 



 

๓๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

สพม.กท.1

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสพฐ.

ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ

ภาษาไทย 66.57 55.18 59.51 59.51 54.29

คณิตศาสตร์ 31.03 25.82 31.61 31.61 25.46

วิทยาศาสตร์ 32.21 30.17 33.02 33.02 29.89

ภาษาอังกฤษ 44.25 31.14 43.87 34.14 34.38

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

สพม.กท.1

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสพฐ.

ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ

ภาษาไทย 55.73 45.22 51.46 51.46 44.36

คณิตศาสตร์ 32.42 26.33 34.35 34.35 26.04

วิทยาศาสตร์ 38.89 33.04 37.94 37.94 32.68

สังคมศึกษา 41.29 36.32 39.36 39.36 35.93

ภาษาอังกฤษ 37.21 29.73 40.97 40.97 29.94

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6



 

 ๓๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (รอ้ยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 350 344  6  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 375 359  16  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 362 360  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 339 339  0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 32๕ 32๓  2  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 309 309  0 

รวม 2,0๖๐ 2,03๔  26  

เฉล่ียร้อยละ 100 98.7๔ 1.2๖ 
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ร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

ผ่าน

ไม่ผ่าน



 

๓๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉล่ียรวม
ค่าเฉล่ีย 3.16 3.16 3.16 3.3 3.44 3.52 3.29

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน  ปีการศึกษา 2563
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2563



 

 ๓๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (รอ้ยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 350 256 90 4 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 375 295 80 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 362 301 58 3 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 339 254 85 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 325 237 85 3 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 309 263 46 - - 

รวม 2060 1606 444 10 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 77.96 21.55 0.49 0.00 
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ร้อยละผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

๗๗.๗๖

๒๑.๕๕ 

๐.๔๙ ๐ 



 

๓๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
                    ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕  ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 

ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน  
(ร้อยละของนักเรียนตามระดับ

คุณภาพ) 

จำนวนของ
นักเรียนที่ได้

ระดับดี-ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 2060 1688 372 0 0 2060 

๒) ด้านความสามารถในการคิด 2060 1329 717 14 0 2046 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 2060 1383 668 9 0 2051 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2060 1633 423 4 0 2056 

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2060 1876 184 0 0 2060 

รวม 2060 1582 473 5 0 2055 

เฉลี่ยร้อยละ 100 76.80 22.96 0.24 0.00 99.76 
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ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

๗๖.๘๐ 

๒๒.๗๖ 

๐.๒๔ ๐ 



 

 ๓๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน  
(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

จำนวนนักเรียน 
ระดับดี ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 350 17๗ 1๔๙ ๑๖ ๘ ๓๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 375 2๒๗ 1๓๘ 1๐ ๐ ๓๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 362 ๒๓๗ 1๑๐ ๘ ๗ ๓๔๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 339 ๑๕๕ 1๖๒ 2๒ ๐ ๓๑๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 325 1๙๓ 1๒๙ 2 ๐ ๓๒๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 309 ๒๐๐ ๑๐๙ ๐ ๐ ๓๐๙ 

รวม 2060 ๑๑๘๙ ๗๙๘ ๕๘ ๑๕ ๑๙๘๗ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 57.72 38.74 2.82 0.73 96.46 
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ร้อยละการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

๕๗.๗๒ 

๓๘.๗๔ 

๒.๘๒ 
๐.๗๓ 



 

๔๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (รอ้ยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 350 350 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 375 375 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 362 362 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 339 339 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 325 325 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 309 309 0 

รวม 2060 2060 0 
เฉล่ียร้อยละ 100   

       
 

 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
100%

ไม่ผ่าน
0%

ร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

ผ่าน

ไม่ผ่าน



 

 ๔๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

                ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์รับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เมื่อวันที่  ๒๖ ,๒๗– ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี ้
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (มธัยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๒  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ทำเปน็ ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๒ ด ี
ตัวบ่งชี้ที ่๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเปน็สำคญั 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพัฒนา 
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
                สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ที ่๙  ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ 
               วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจดัตั้ง 
               สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
                 บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั 
                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ 
                 เป็นเลิศ ที่สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๖๔ ดีมาก 



 

๔๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (มธัยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ตั้งแต ่๘๐ คะแนนขึ้นไป     ใช ่  ไม่ใช ่

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดบัดขีึ้นไปอย่างนอ้ย ๑๐ ตวับ่งชี้ จาก ๑๒ ตวับ่งชี้              ใช ่  ไมใ่ช ่

• ไม่มตีัวบ่งชีใ้ดทีม่ีระดับคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น              ใช ่  ไมใ่ช่ 
      สรุปผลการจัดการศกึษาระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

๑. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๕ 
 ๑.๑  จุดเด่น 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย 
- การดำเนินการตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ทำให้งานประสบความสำเร็จ 
- นักเรียนมีความสนใจ กระตอืรือร้นที่จะรว่มกิจกรรมและพฒันาตนเอง 
- ครูเห็นความสำคัญของการพฒันาผู้เรียน จึงให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท้ังในและนอกชั้นเรียน 
- การทำ MOU เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและ

มีวัฒนธรรมการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 
  ด้านการจัดการศึกษา 

- ครูให้ความรว่มมือ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี พัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จเพื่อ
คุณภาพของโรงเรียน 

- ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตอ่เนือ่งทำให้
ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 

- คณะกรรมการสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
และระบบการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  จึงสามารถให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ  ให้ความรว่มมือรว่มใจในการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

 
     



 

 ๔๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  

- มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเหมาะตอ่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีสว่นรว่ม 

- มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี 
  ด้านอตัลักษณ์ของสถานศึกษา  

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน และระบบ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

- ครูมีศักยภาพ มีความมุ ่งมั ่นและเป็นแบบอย่างที ่ดีในการพัฒนานักเรียนตาม 
อัตลักษณ์ 

- โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์มีท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางวัดโบราณถึง ๕ วัด  ทำให้การพัฒนา
ผู้เรียน ตามเอกลักษณ์ของเขตพื้นท่ีด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนรุักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นกระทำได้ตลอดปี    

  ด้านมาตรการส่งเสรมิ  
- โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนชัดเจน 
- การวางแผนมีการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติในเชิง

ลึกลงรายวิชา ทำให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผลการ
เรียน มีการนำผลการวเิคราะห์ มาวางเป้าหมาย ทำ MOU ระหวา่งโรงเรียนและ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
- มีการดำเนินงานในเชิงปฏิบัตจิริง วธิีการทำงาน การพัฒนางานให้บรรลุเปา้หมาย

โดยจัดกิจกรรม สนับสนุนโดยดำเนินการในระบบของโรงเรียนทำให้เกิดความพร้อม
เพรียงและบรรลเุป้าหมายร่วมกัน 

- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริหาร ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนางาน คือ
การแบ่งงานมอบหมายหน้าท่ีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดัหัวหน้าสายชั้น ในการ
ดำเนินงานและติดตามงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 ๑.๒ จุดทีค่วรพฒันา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- พัฒนางานโครงการ และกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนดา้นการคิด ริเริ่ม 
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เช่น จัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่าง
สม่ำเสมอ  จัดหาสื่อ อุปกรณ ์กิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด จัดกิจกรรมกระตุ้น
นักเรียนกลุ่มเงียบเก็บตัวให้ได้แสดงศักยภาพ   

- การเพิ่มเครือ่งมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สถานท่ีออกกำลังกาย 



 

๔๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงขึน้จากเดิม 
  ด้านการจัดการศึกษา 

- การดึงชุมชน ผู้มีคุณวุฒิหรอืผู้เชี่ยวชาญมามีสว่นรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน   

- พัฒนาให้ครูมีความชำนาญในการใช้ ICT จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

- นำชุมชนมาถ่ายถอดความรู้ให้แก่นักเรียน ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน 
  ด้านอตัลักษณ์ของสถานศึกษา 
  -    จัดทำโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง  
      -    การส่งเสริมการใช้ ICT โดยการวางระบบเพือ่ให้การจดัการเรียนรู้และการสืบค้น 
                          สามารถทำได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

- โรงเรียนควรเปิดสอนภาษาอาเซียน ซึ่งเป็นภาษาเพือ่นบ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษา
เขมร ภาษาบาฮาซา เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น จนี ฝรั่งเศส เยอรมัน 

 ด้านมาตรการส่งเสรมิ 

  พัฒนาผลการดำเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้สูงข้ึน โดยเฉพาะชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวชิาคณติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และการงานอาชีพ โดยเน้นวเิคราะห์ในเชิงลึก 

- นำผลการเรียนรู้  

ท่ีเป็นจุดออ่น และมาวางแผนการแก้ไข 

- สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ 

๑.๓ ข้อเสนอแนะ 

  -     เพิ่มบุคลากรการสอนตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

  -     อบรมพัฒนาบุคลากรใหเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

-     เขตพื้นท่ีควรบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เข้าสู่การทำงานตามปกติของโรงเรยีน  
      เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน และลดภาระงานของครู  

 

๒. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๒.๑  จุดเด่น 
 -   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสุภาพ อ่อนโยน  มีจิตอาสา  
รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ คิดเป็น ทำเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์



 

 ๔๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
คือ “กุลสตรีไทย น้ำใจงาม” สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์คือ “โรงเรียนอบอุ่น 
ปลอดภัย” มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน 
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 -   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีความมุ่งมั่น มีความสามารถในการบริหาร
จัดการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยนำข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผลส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 -  สถานศึกษามีการนำผลการประเมินครูมาพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบ ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 -  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความต่อเนื่อง 
 

 ๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 ๒.๓  ข้อเสนอแนะ 
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์
สาเหตุและปัญหาที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจน เช่น การสอน
เสริมศึกษา วิเคราะห์แนวข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจให้ครอบคลุมในเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่มี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 
ไม่มี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 

 
 
 



 

๔๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๑๑.๒  ผลการประเมินคณุภาพภายนอก  รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๒)  ของสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  จาก สมศ.            
เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

  

        สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสี่   ดังตารางตอ่ไปนี ้

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน ดีเยี่ยม 
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
๓. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
๔. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 
                        
จุดเด่น  

ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์งานจากการอ่าน สามารถใช้เทคโนโลยี             

ในการค้นคว้าหาข้อมูล มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ท่ีดี และมีความสามารถในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ชิ้นงาน  

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย มีการพัฒนานวัตกรรม        
ชั้นเคลื่อน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา         
การคิดสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้น  

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจใน

สถานศึกษาคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ กุลสตรีไทยน้ำใจงาม มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับความเป็นกุลสตรีไทย              
มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือสถานศึกษา ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเด่น มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนาน ด้านการถ่ายทอดงาน

จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน แต่งกายเรียบร้อย อุทิศตนเพื่อผู้เรียนและสถานศึกษามี
การบริหารจัดการที่ดี ทำงานเป็นทีม  

๒. สถานศึกษาเป็นต้นแบบของโครงการด้านการจัดการศึกษาจำนวนมาก ได้แก่ โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  
 



 

 ๔๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  ๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน  
  ๒. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ ำเสมอ มีการ
พัฒนานวัตกรรม ให้ผู ้เรียนได้เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ๓. ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถและ
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นครูมืออาชีพ  
 
จุดที่ควรพัฒนา  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๑. ครูควรพัฒนาตนเองดา้นการใชส้ื่อเทคโนโลยี ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดการ

เรียนสอนในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ยกระดับผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนให้สงูขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง  
๒. ครูควรพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  
ควรต่อยอดและส่งเสริมผู้เรยีนให้มีความสามารถในการพฒันานวัตกรรมท่ีสอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงประเทศในยุค ๔.๐ ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานท่ีบูรณาการแนวคิดคณิต-วิทย์-
เทคโนโลยี หรือการสร้างโปรแกรมดิจิตอลหรอืเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ต กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพของการบริหารจัดการจึงเหน็ความสมควรเสนอแนะดังนี ้ 
๑. ให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง        

ให้นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามวงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA  

๒. ควรรณรงค์ให้ผู้เรียนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาเรียนได้สวมหมวกนิรภัยทุกคน อาจจัด
บริเวณภายนอกสถานศึกษาเป็นเขตปลอดการไม่สวมหมวกนิรภัยและจัดทาชั้นวางหมวกหมวกนิรภัย
สำหรับผู้เรียนไว้ในบริเวณภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเก็บหมวกนิรภัย 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ   



 

๔๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๒. จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับครูและบุคลากร โดยใช้วิทยากรจากเจ้าของภาษา และ
ส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมที่สถาบันสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ กำหนดการดำเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  
  สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการใช้นวัตกรรมชั้นเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นในทุกภาคเรียน จึงควรที่จะต่อยอดการ
พัฒนาแบบฝึกให้มีความหลากหลายและใช้ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำทุกวัน วันละ ๑๕-๓๐ 
นาทีหรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์มากขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในระดับท่ี
สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาที่อยู่ในเขตภาษีเจริญได้มาศึกษา
เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาท มีความสุภาพเรียบร้อยทั้งกาย 
วาจา ใจ คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓           
มีความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ แต่ควรที่จะคงเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาไว้ด้วย คือ โรงเรียนอบอุ่นปลอดภัย ซึ ่งมีความจำเป็นสำหรับโรงเรียนสตรี จึงควรที่จะ
ดำเนินการพัฒนาควบคู่กันท้ังความเป็นกุลสตรีและความอบอุ่นปลอดภัยให้กับผู ้เรียน ซึ ่งปัจจุบัน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับว่าผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีจิตอาสาและมีความสุภาพอ่อนน้อมเป็น
ต้นแบบการเป็นกุลสตรีไทยในเขตภาษีเจริญอยู่แล้ว จึงควรต่อยอดโดยการประชาสัมพันธ์และฝึกฝน
ผู้เรียนให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาอื่น ๆ ได้มาเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นจนสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วในด้านวัฒนธรรมขององค์กรสมควรที่จะพัฒนาระบบการ
บริหารงาน SAMER โดยใช้เทคนิค ๔T จนสามารถเป็นนวัตกรรมทางการบริหารได้อย่างแท้จริง สามารถ
พัฒนาการบริหารและการจัดการทุกด้านจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น องค์กรอื่นได้มาเรียนรู้
และนำไปจัดทำเป็นแบบอย่างอีกด้านหน่ึง  
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ครูจัดกระบวนการสอนที่ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง (Active Learning)             
ด้วยนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน 



 

 ๔๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตื่นตัวในการเรียนรู้ ครูมีความสามารถในการสอน ดังนั้นจึงควรนำมาพัฒนาต่อยอด โดยครูวิเคราะห์ 
ผลของเครื่องมือ  การสอนคิดเป็นระบบ เมื่อนำไปใช้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยให้ผู ้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู ้เรียนครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดี 
สมควรที่จะพัฒนาแบบอย่างที่ดีให้เพิ่มข้ึนจนสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นความโดดเด่นเฉพาะทางด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป  
  สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
  สถานศึกษามีความโดดเด่นเฉพาะทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบใน
ระดับภูมิภาค สมควรที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ชุมชน สังคม และองคก์ร
อื่นได้ทราบ มีการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถเป็นต้นแบบ
และความโดดเด่นในระดับชาติต่อไป 
                ผลการประเมนิความโดดเด่น 
                                   

ประเด็น / เรื่องที่โดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

วิชาการควบคู่คุณธรรม 
  เป็นตน้แบบ มีความโดดเด่น  
      ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น  
       ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
  เป็นต้นแบบหรอืมีความโดดเด่น  
      ระดับท้องถิ่น / ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
      การประเมิน 
     ความโดดเด่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

      ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา 
๑) ประเภทสถานศึกษา   

รายการ ช่ือผู้ได้รับรางวัล จากหน่วยงาน 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบั ๒ ดาว โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
นโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพดีเด่น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รางวลัทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๑๐            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านวชิาการ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

รางวลัด้านระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน คุณภาพระดับทอง  
 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ได้รับเลอืกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ
วิชาแนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

รางวลัเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษา            
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ (เกียรติบัตร ลงวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2563) 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๒) ประเภทผูบ้รหิาร 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
นางสุภาณี ธรรมาธิคม   รางวลัเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ  

“คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 
สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา 

นางสุภาณี ธรรมาธิคม   โล่รางวลัเป็นบุคคลผู้ไดร้ับยกย่องเชิด
ชูเกียรติในฐานะ กรรมการและ
เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีเด่น 

สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย 



 

 ๕๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  ๓) ประเภทครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
น.ส.ณิชารัศม์  วีรสนองศักดิ์ 
น.ส.สุพพัตรา  คุณาเทพ 
น.ส.ศิริโชค  อภิภชัผอ่งใส 
น.ส.ศิรินันท์  สุรสันตวิรการ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแหง่ชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี รางวลัทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๑๐             
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านวชิาการ 

สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นายศุภชัย  อัครชูวงศ์ 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ ๑๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ด้านวชิาการ 

สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ ์ รางวลัคนดีศรีศาสนา วัดทางหลวง 
น.ส.ไพจิตร  บุรรีัตน ์
น.ส.วิราณี  โพธพิงศา 
น.ส.วิมลรัตน์  โสดาธาต ุ
น.ส.ปิ่นมณี  พรปกเกล้า 
น.ส.จารพุิชญา ทักษญาพร 
นายศุภชัย  อัครชูวงศ์ 
นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชต ิ
นายสบงกช  จำนงค์ชอบ 

ครูผู้นำการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.สุพพัตรา  คุณาเทพ 
น.ส.นวาระ  โสมประภัศร ์
น.ส.วรรณนสิา   สายญาต ิ
น.ส.ศิรินันท์  สุรสันตวิรการ 
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด 

ครูผู้สนับสนุน ระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน ดีเด่น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

๕๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
น.ส.ปัณฑิตา  เข็มกลัด 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  เอื้อวสุรมย ์
น.ส.บุตรียา  รัตนมณ ี
น.ส.จารณิี  วังคะฮาต 
น.ส.วิมลรัตน์  โสดาธาต ุ
น.ส.ศุภาณกุล สุขสมศร ี
นายศุภชัย  อัครชูวงศ์ 
น.ส.พรสุดา  รัตนกุล 
นายธีระ  รวยอาร ี
น.ส.นวาระ  โสมประภัศร ์
น.ส.ธญัลักษณ์ ละอองแก้ว 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดแูล
ช่วยเหลอืนักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.วิมลรัตน์  โสดาธาต ุ
น.ส.นพชรัตน์  จิโรจวิรัตน ์
น.ส.วราลักษณ์  สุขอาษา 
น.ส.ศิรินันท์  สุรสันตวิรการ 

ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.มณีรัตน์  ตันโห 
น.ส.อโนทัย   สมส่วน 
น.ส.พรลดา มลิทอง 
น.ส.ณิชารัศม์ วีรสนองศักดิ ์
น.ส.ศิรินันท์  สุรสันตวิรการ 
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด 
นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล 

ครูผู้เป็นแบบอย่างในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ้

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ 
นายสุวชัชัย เครือตราช ู
นายบรรเจิด เผา่อินจันทร ์
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด 
นายวัชรโชค สมานพันธ ์
น.ส.ชมภู่ นุ่มนวล 

ครูผู้ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน ์

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.มยุรี เสอือบ 
น.ส.ภคพร สวุรรณหงส ์
น.ส.วรรณภิา ขุนอินทร ์

ครูผู้ผลิตสือ่การสอนออนไลนด์ีเด่น โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

 ๕๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 

น.ส.จุฑารัตน์ ตรีภพ 
นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ ์
นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล 
น.ส.นัฏฐา  มิ่งสุข 
น.ส.พรสุดา  รัตนกุล 
น.ส.เพญ็ศรี  มุกดาหาร 
น.ส.ปาณชญา  จันทร์ลา 
น.ส.นวาระ  โสมประภัศร ์
น.ส.ธญัลักษณ์ ละอองแก้ว 
นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัต ิ
น.ส.กรองแก้ว  มหากุศลพาณิชย ์
น.ส.ศิรินันท์  สุรสันตวิรการ 
นายศุภชัย  อัครชูวงศ์ 

ครูผู้มีความขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติราชการ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ศุภาณกุล สุขสมศร ี
น.ส.จารณิี  วังคะฮาต 
น.ส.วิมลรัตน์  โสดาธาต ุ
น.ส.ปัณฑิตา  เข็มกลัด 
น.ส.ขวัญกมล เศรษฐรุจ ิ
น.ส.มยุรี เสอือบ 
น.ส.สกุลตา คล้ายพวก 
น.ส.อโนทัย  สมส่วน 
น.ส.จุฑารัตน์  ตรีภพ 
น.ส.ปาณชญา  จันทร์ลา 
น.ส.นวาระ  โสมประภัศร ์
น.ส.ชมภู่ นุ่มนวล 
น.ส.สุธาสินี ด้วงโต้ด 
น.ส.หนึ่งฤทัย ส่งทอง 
น.ส.ภคพร สวุรรณหงส ์
น.ส.วรางคณา  ขอบขำ 
น.ส.ระพีรพ์ัชญ์ สอนเครอื 
น.ส.กรองแก้ว  มหากุศลพาณิชย ์

ครูผู้มีความวิรยิะอุตสาหะและอุทิศ
เวลาให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีวัน
ขาด ลา มาสาย  

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

๕๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
น.ส.ปิยะนชุ  อนุมาต 
น.ส.นุสรา  เชียงทอง 
น.ส.ธญัลักษณ์ ละอองแก้ว 
น.ส.บุตรียา  รัตนมณ ี
น.ส.พรพรรณ  ศรีสิริรัตน ์
น.ส.ศิริโชค  อภิภชัผอ่งใส 
น.ส.พรลดา  มลิทอง 
น.ส.ภัทราพร  เตชวาณชิย ์
น.ส.ไพจิตร  บุรรีัตน ์
น.ส.ทัศนีย์  สัมรวมจิต 
น.ส.รัตนา  ใสแก้ว 
น.ส.มณีรัตน์  ตันโห 
น.ส.กาญจนา  บญุมาล ี
นางอนงค์  ตรีมังคลายน 
นางอญัชลี  เศรษฐทรัพย์ทว ี
นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชต ิ
นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ ์
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด 
นายศุภชัย อัครชวูงศ์ 

  ๔) ประเภทนักเรียน 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
น.ส.ญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์  ม.๖/๕ รางวลัชนะเลิศ  

การประกวดการเขียนเรื่องสัน้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

น.ส.จุฬาลักษณ์  สอนนนท์  ม.๔/๒ 
น.ส.ปภาวรินทร์  แซ่แต้  ม.๔/๒ 
น.ส.โชติรส  แซ่อึ้ง  ม.๔/๔ 
น.ส.วศินี  เอี่ยมเอกอมรกุล  ม.๔/๘ 
น.ส.ตวงพร  เหมะปัทมะ  ม.๔/๙ 

รางวลัชนะเลิศ 
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมหญิงลว้น 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 



 

 ๕๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 

น.ส.ธญัรดี จั่นแก้ว  ม.๔/๑ 
น.ส.ปาณิสรา โพธิกลุ  ม.๔/๘ 
น.ส.วิราวรรณ อ่อนละมูล  ม.๔/๘ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
การประกวดไวรลัคลิป (Viral Clip) 
ภายใต้หวัข้อ “ชวนกันทำดี  
มาฆปุรณมี วิถีใหม่” ประเภทเยาวชน 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

น.ส.จุฬาลักษณ์  สอนนนท์  ม.๔/๒ 
น.ส.ปภาวรินทร์  แซ่แต้  ม.๔/๒ 
น.ส.โชติรส  แซ่อึ้ง  ม.๔/๔ 
น.ส.วศินี  เอี่ยมเอกอมรกุล  ม.๔/๘ 
น.ส.ตวงพร  เหมะปัทมะ  ม.๔/๙ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนื่องใน 
“วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ : 
เหลียวหลังแลหน้า รักษภ์าษา รักษ์
วัฒนธรรม” 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

น.ส.ศุภาพชิญ์  หลิน  ม.๖/๖ TOCFL ระดับ B๑ Steeing Committee for 
the Test of Proficiency-
Hanyu 

นางสาวแพรนวล  จะนู  ม.๖/๖   HSK ระดับ ๕ Center for Language 
Education and 
Cooperation 

นางสาวศิริวรรณ  ดอกไธสง  ม.๖/๖   HSK ระดับ ๔ Center for Language 
Education and 
Cooperation 

นางสาวอลิศรา  ประชามาตย์  ม.๖/๖   HSK ระดับ ๔ Center for Language 
Education and 
Cooperation 

นางสาวกชกร  มะลิป่า  ม.๕/๗ HSK ระดับ ๔ Center for Language 
Education and 
Cooperation 

นางสาวฐิติพร  กำลังงาม  ม.๕/๗ HSK ระดับ ๓ Center for Language 
Education and 
Cooperation 



 

๕๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
นางสาวขนษิฐา  ทองกาล  ม.๖/๕ JLPT ระดับ N4 สมาคมสนับสนุนการศึกษา

นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JEES) 

นางสาวศิริวนา  ครุฑวิสัย  ม.๖/๕ JLPT ระดับ N4 สมาคมสนับสนุนการศึกษา
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JEES) 

นางสาวศตพร  วานชิเจริญธรรม ม.๖/๕ JLPT ระดับ N5 สมาคมสนับสนุนการศึกษา
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JEES) 

นางสาวณัฐณิชา  แซ่จวิ  ม.๖/๕ JLPT ระดับ N5 สมาคมสนับสนุนการศึกษา
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JEES) 

นางสาวณัฐพร  ยังมาก  ม.๕/๕ JLPT ระดับ N5 สมาคมสนับสนุนการศึกษา
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JEES) 

ด.ญ.ภัทธริาพร  แสงจันทร์ศรี  ม.๓/๔ 
ด.ญ.สุภสัสรา  พุกศิริวงศ์ชัย  ม.๓/๔ 

รางวลัชนะเลิศ 
การประกวดกลว้ยบวชชี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.วรา  อมรวุฒิไกร  ม.๒/๔ 
ด.ญ.วรินทร  ผะอบเหล็ก  ม.๒/๔ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดกลว้ยบวชชี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ศันสนีย์  เกศูนย์  ม.๑/๖ 
ด.ญ.สชุาดา  พลอยสมบูรณ์  ม.๑/๖ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การประกวดกลว้ยบวชชี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.กฤษยา  พิทักษ์พงศ์  ม.๑/๗ 
ด.ญ.ณชัชา  ทองทา  ม.๑/๗ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดกลว้ยบวชชี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.เกศกัญญา กลิ่นพุทธรักษา  ม.๒/๔ 
ด.ญ.ฐิติกาญจน์  เชือ้งาม  ม.๒/๔ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดกลว้ยบวชชี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

 ๕๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 

น.ส.สุภาสินี  ศรธรรมรักษ์   ม.๖/๙ 
นางสาวแพรวา  ตายี่คำ  ม.๖/๙ 

รางวลัชนะเลิศ 
การประกวดแกงเขียวหวานจากกล้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ฐรฎัฐา  แก้วปาน  ม.๔/๗ 
น.ส.วิภาวรรณ  จันธิมา  ม.๔/๗ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดแกงเขียวหวานจากกล้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ณภัทร  จันทราม  ม.๔/๔ 
น.ส.วรษิฐา  กลิ่นสมร  ม.๔/๔ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การประกวดแกงเขียวหวานจากกล้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.สุทัดตา   แสงธรรมอำไพ  ม.๔/๔  
น.ส.ฉัตรชฎา เปียใย  ม.๔/๔ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดแกงเขียวหวานจากกล้วย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.นิศาชล  สิริแสงอรุณ  ม.๔/๖ 
น.ส.สุชานันท์  อยู่สุข  ม.๔/๖ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดแกงเขียวหวานจากกล้วย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.พิมลวรรณ  สุจันทร์  ม.๓/๑ 
น.ส.กรชนก  ขุนดี  ม.๖/๒ 

รางวลัชนะเลิศ   
การแข่งขันคิดเลขเรว็ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.กชพร  สุวรรณมณี  ม.๑/๑ 
น.ส.สิวารักษณพร  ปานามะ ม.๔/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันคิดเลขเรว็ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.มัชฌิมา  ลิ้มประเสรฐิยิ่ง ม.๒/๑๐ 
น.ส.ปิยธิดา  เทียมพรสวรรค์ ม.๖/๔ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขันคิดเลขเรว็ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.หทัยชนก เถื่อนมูล  ม.๓/๓ 
น.ส.ณิวรินทร์ ทรงศักดิ์ศุภโชค  ม.๕/๑ 

รางวลัชนะเลิศ   
การแข่งขัน MATH ART 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ปรียวาจ  นันทะชัย  ม.๑/๒ 
น.ส.ณัฐนรี  จิตรทอง  ม.๕/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขัน MATH ART 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.พาขวัญ  ลวิตพูนสริิ  ม.๒/๘ 
น.ส.ฐิตาภา  ตันศิริ  ม.๖/๕ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขัน MATH ART 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.พัชรี  ส่งแสง  ม.๓/๓  
น.ส.กัลยกร  อุ่นผาง ม.๕/๒ 

รางวลัชนะเลิศ  
การแข่งขัน SUDOKU 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.พิมลวรรณ  สุจันทร์  ม.๓/๑ 
น.ส.พีรยา  เกิดแก่นแก้ว  ม.๔/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขัน SUDOKU 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

๕๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
ด.ญ.ปรียาภรณ์  เสนาะดี  ม.๓/๓ 
น.ส.จิราพร  ศิริพันธ์  ม.๕/๑ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขัน SUDOKU 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ญาณิศา  เอี่ยมสุภัคกุล  ม.๓/๒ 
ด.ญ.กมลวรรณ  เศรษฐธีร  ม.๓/๒ 
น.ส.ธนพร  เกรียงไกรธนวัต  ม.๖/๓ 

รางวลัชนะเลิศ  
การแข่งขัน A-MATH 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.วรวี  แววนกยูง  ม.๓/๑ 
ด.ญ.วณีัฐชา  ประไพพงษ์  ม.๓/๑ 
น.ส.สิวารักษณพร  ปานามะ  ม.๔/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขัน A-MATH 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ศิวะลักษณ์ อรณุโชคทวกุีล ม.๑/๑๐ 
ด.ญ.ผกาวดี มาศรังสฤษดิ์ ม.๑/๑ 
น.ส.ปรญา  ดอกพิกุล ม.๔/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขัน A-MATH 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ณชินันทน์  ยอดยรรยง  ม.๓/๓  
น.ส.ดาราวดี  ทองชูนิตย์  ม.๔/๖ 

รางวลัชนะเลิศ  
การแข่งขันปริศนาคำไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.รอมแพง  มหาเทพ  ม.๓/๓ 
น.ส.สุธิดา  แก้วทอง  ม.๖/๕ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันปริศนาคำไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ศุภาพชิญ์  เอือ้อนันต์ชัย  ม.๓/๓ 
น.ส.ขนิษฐา  ทองกาล  ม.๖/๕ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขันปริศนาคำไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.วริศรา เทอดเกียรตติชยั  ม.๒/๑๐ 
ด.ญ.นภา  เฮงสมบูรณ์  ม.๒/๓ 
น.ส.กรชนก  ขุนด ี ม.๖/๒ 
น.ส.ธีรนาฏ  อาษานอก  ม.๖/๒ 

รางวลัชมเชย 
การแข่งขันปริศนาคำไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ณชินันทน์  ยอดยรรยง  ม.๓/๓ 
น.ส.สุมินญา  ปาสาตัง  ม.๖/๗ 

รางวลัชนะเลิศ 
การแข่งร้อยอักษร กลอนศิลป์ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.รัตนากรณ์  กล้าอาษา  ม.๑/๔ 
น.ส.ขนิษฐา  ทองกาล  ม.๖/๕ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งร้อยอักษร กลอนศิลป์ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนลิ  ม.๖/๙ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งร้อยอักษร กลอนศิลป์ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.พิชามล จงแพทย ์ม.๔/๖ 
น.ส.ดาราวดี  ทองชูนิตย์  ม.๔/๖ 

รางวลัชมเชย 
การแข่งร้อยอักษร กลอนศิลป์ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.รสิกา สจีำปา  ม.๒/๘ 
น.ส.วรรณรัตน์ นิ่มละมุล  ม.๕/๘ 

รางวลัชนะเลิศ 
การแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

 ๕๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 

ด.ญ.ณชินันทน์  ยอดยรรยง  ม.๓/๓ 
น.ส.เบญจมาพร โฉมสธร  ม.๔/๘ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.วนสันันท์  บุญที  ม.๒/๗ 
น.ส.มัลลิกา  เกษ ี  ม.๔/๘ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.พลอยกนก  ทับทอง  ม.๕/๘    
น.ส.ศิรประภาภรณ์  โสมสุพนิ  ม.๖/๔ 

รางวลัชมเชย 
การแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.กรกมล  ศาลาดิน  ม.๓/๙ 
น.ส.ทิพพาวดี  อินทนน  ม.๕/๘ 

รางวลัชนะเลิศ 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ไอรวณี์  กาญจนกันโห  ม.๓/๓ 
น.ส.รุ่งนภา  เจียมใจเจรญิ  ม.๕/๘ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ณชินันทน์  ยอดยรรยง  ม.๓/๓ 
น.ส.สุวารี  งามปัญจะ  ม.๕/๘ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.แพรวา  ผู้ระย้า  ม.๒/๑๐ 
ด.ญ.สิรินญา สงิห์คำ  ม.๒/๑๐ 
 

รางวลัชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ณฐักานต์  โรจน์รัชสมบัติ  ม.๑/๘ 
ด.ญ.พณัณิตา  สีด ี ม.๑/๘  

รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.ณฐัณิชา  มาประสม  ม.๒/๒ 
ด.ญ.ณชิา  ภัทรพงศ์กิจ  ม.๒/๒ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.กนกวรรณ  ศุนะยุกต ิ ม.๓/๔ 
ด.ญ.ปริยากร  เจรญิพูนทรพัย์  ม.๓/๔ 
ด.ญ.ต้นข้าว  บึงไกร  ม.๓/๘ 
ด.ญ.สุมากร  ยิ้มยืนยง  ม.๓/๘ 
ด.ญ.รุ่งฤทัย  ภูวมาส  ม.๓/๙ 
ด.ญ.สายธาร  ปานเกิด  ม.๓/๙ 

รางวลัชมเชย  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.กมลพร  วิรยิะวรชัย  ม.๖/๘ 
น.ส.กัณฐมณี  วรวชัปรชีา  ม.๖/๘   
 

รางวลัชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

๖๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
น.ส.ตวงพร  เหมะปัทมะ  ม.๔/๙ 
น.ส.กัญญาณฐั  ละมุลมอญ  ม.๔/๙ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ลักษณารา  เทียมพรสวรรค์  ม.๖/๔ 
น.ส.ภัทราพรรณ  เหลอืงทศพร  ม.๖/๔ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ศศิณา  เสาประโคน  ม.๔/๕ 
น.ส.ทิฆัมพร  ใจกล้า  ม.๔/๕ 
น.ส.สุปราณี  กาฬภักด ี ม.๕/๑ 
น.ส.นลพรรณ  ฉัตรวิริยะธรรม  ม.๕/๑ 
น.ส.ปลิดา  ศิริธนวัส  ม.๕/๓ 
น.ส.สรญัรัตน์  พิศาลายน  ม.๕/๓ 

รางวลัชมเชย  
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.ปภาวรินทร์  แซ่แต้ ม.๔/๒ 
น.ส.จารวุรรณ  สางหว้ยไพร  ม.๔/๓ 
น.ส.ชุติมา  ศรีบุญ  ม.๔/๔ 
น.ส.โชติรส  แซ่อึ้ง  ม.๔/๔ 
น.ส.รมย์นลิน  ศิลปธรรมวานชิ  ม.๔/๔ 

รางวลัชนะเลิศ 
การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ  

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.จุฬาลักษณ์  สอนนนท์  ม.๔/๒ 
น.ส.เตศินี  ประภาศรีอนันต์  ม.๔/๒ 
น.ส.ศิริลักษณ์  เลื่อนทอง  ม.๔/๒  
น.ส.ณัฐณิยา  ภู่สวุรรณ  ม.๔/๘ 
น.ส.ตวงพร  เหมะปัทมะ  ม.๔/๙ 

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

ด.ญ.วรา  อมรวุฒิไกร  ม.๒/๔ 
ด.ญ.ฐิติกาญจน์  เชือ้งาม  ม.๒/๔ 
ด.ญ.ภคพร  รอดศรี  ม.๒/๔ 
ด.ญ.พรกชกาญจน์  ผัดด ี ม.๒/๔ 
ด.ญ.รุ่งไพลิน  พรมสุขกาย  ม.๒/๔  

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

น.ส.จรัสทิพย์  กำจร  ม.๕/๕ 
น.ส.พิมพ์รำไพ  สังสญัชาติ  ม.๕/๕ 
น.ส.ญาฐินันท ์ เกษสารี  ม.๕/๕ 
น.ส.ณัฐนชิา  วเิชียร  ม.๕/๕ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 



 

 ๖๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือ – นามสกุล ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 

น.ส.อุบลวรรณ  หาญสุรินทร ์ ม.๕  
ด.ญ.กาญจนา  บุญปลูก  ม.๒/๗ 
ด.ญ.ชุติมณทน์  อภิชัยทรงฤทธิ์  ม.๒/๗   
ด.ญ.รญัชิดา  พลชัย  ม.๒/๗ 
ด.ญ.ลภสัรดา  โรจนเสรีโชค  ม.๒/๗ 
ด.ญ.มณีมนฑ์  แก้ว  ม.๒/๗ 

รางวลัชมเชย 
การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ทำนองสรภัญญะ 

โรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 



 

 ๖๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

    
๑.การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ               
กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารเทคนิค              
การบริหารแบบ SAMER System Model โดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ดังแผนภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
  

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ของสถานศึกษา 

 

โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

มูลนิธิสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

- งานบริหารกลุ่มสาระฯ 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผล ประเมินผลและเทียบ   
   โอนผลการเรียนรู้ 
- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานส่ือ เทคโนโลยี และพัฒนา    
  ระบบเครือข่ายห้องเรียน    
  คอมพิวเตอร์ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานประสานส่งเสริมและสนับสนุน    
  งานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน    
  องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่    
  จัดการศึกษา 
- งานรับนักเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำ 
   สำมะโนนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง    
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล   

  และรายงานผลการใช้เงิน และ 

  ผลการดำเนินงาน 

- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ     

  ราชการ 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานแผนงานโรงเรียน 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 

- งานจัดระบบการควบคุมภายใน   

  หน่วยงาน 

- งานแผนงานกลุ่มบริหาร    

  งบประมาณ 

- งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร   

  งบประมาณ 

- งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน/ 

- งานอาคารสถานที่และ    

  สภาพแวดล้อม 

- งานพัฒนาตกแต่งบรรยากาศและ    

  ส่ิงแวดล้อม 

- งานดูแลรักษาความสะอาด 

- งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ-สารบรรณ 

- งานดูแลเครือข่าย ซ่อมบำรุง   

  คอมพิวเตอร์และศูนย์บริการส่ือ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี 

  เพื่อการศึกษา 

- งานยานพาหนะ 

- งานธนาคารโรงเรียน 

 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานทะเบียนประวัติข้อมูลและปรับวุฒิ 

- งานบำเหน็จความชอบ 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม   

  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

- งานรักษาวินัยข้าราชการครูและ       

  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

- งานใบประกอบวิชาชีพและบัตร    

  ราชการ 

- งานบันทึกการปฏิบัติราชการของครู   

  และบุคลากร 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานระบบดุแลช่วยเหลือ 

- งานครูที่ปรึกษา 

- งานพัฒนาความประพฤติและ 

แผนภาพที่ ๑   โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรียน 



 

๖๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปา้หมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
เป็นโรงเรียนสตรีชั ้นนำด้านคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกจิ 
๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA ตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

๒. ผู ้เร ียนมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๓. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพTQA ตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ TQA และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา 



 

 ๖๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  ๑.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ๑.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความ 
        เป็นไทย 
 ๑.๒  เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓  เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑.๔  เพื่อใหผู้้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
 ๑.๕  เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “กุลสตรีไทย น้ำใจงาม” และตามคุณธรรม 
        อัตลักษณ์ของลูก อ.ส. 

             ๒. พัฒนานักเรียนใหม้ีความรู ้ความสามารถ และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ ได้รบั

การพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ๒.๑ เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒.๒ เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและมสีุขภาวะท่ีดีตามเกณฑ ์
 ๒.๓ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs+๘Cs) 
 ๒.๔ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเปน็เลิศทางวชิาการสู่มาตรฐานสากล 

  ๓. ส่งเสริมให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพ  
       และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวญักำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
       การปฏิบัตงิานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๔.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ TQA และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

 



 

๖๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 ๔.๑ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยคุณภาพ (TQA) 
 ๔.๒ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทั้งในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนมี 
       ประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ เพื่อให้ระบบกิจกรรมพฒันาผู้เรียนมี ประสิทธิภาพ 
 ๔.๕ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 
 ๔.๖ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลือ่นคุณภาพโดยเครอืข่ายผู้ปกครอง  และคณะกรรมการ 
       สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

๓. โครงการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ช่ือโครงการ 

ด้านที ่๑ 
คุณภาพผู้เรียน 

โครงการท่ี ๑   โครงการคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง 
โครงการท่ี ๒   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการท่ี ๕   โครงการกุลสตรีไทยมีน้ำใจสานสายใยสู่ชุมชน 
โครงการท่ี ๖   โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
โครงการท่ี ๗   โครงการอัปสรฯรู้คุณค่า พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการท่ี ๑๓ โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการสู่เวที 
                  ระดับประเทศ 
โครงการท่ี ๑๖ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษ Gifted 

ด้านที ่๒ 
กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 

โครงการท่ี ๘   โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครมูืออาชีพ 
โครงการท่ี ๙   โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ความม่ันคงและ 
                   สร้างขวัญกำลังใจ 
โครงการท่ี ๑๐ โครงการบริหารจัดการดว้ยคุณภาพ TQA 
โครงการท่ี ๑๑ โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้สู่สากล 
โครงการท่ี ๑๒ โครงการเสรมิสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้
โครงการท่ี ๑๕ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ่ และเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล 
โครงการท่ี ๑๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการ 
 
 
 



 

 ๖๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ช่ือโครงการ 

ด้านที ่๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็

สำคัญ 

โครงการท่ี ๓   โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   ตามบริบทไทย 4.0 
โครงการท่ี ๔   โครงการสุนทรีชีวีมสีุข 
โครงการท่ี ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศฯ 
โครงการท่ี ๑๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพนางฟ้าสู่ความเป็นเลิศทาง 
                   วิชาการ 



 

๗๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 



 

 ๗๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๗๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 
มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพผูเ้รียน 
ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม (๔๗.๔๖ คะแนน) 

ประกอบดว้ย ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ๕๐ คะแนน 
 

มาตรฐาน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน ๕๐ ๔๗.๑๘ ยอดเย่ียม 94.๗๖ 
๑.๑   ความสามารถในการอา่น การเขียน  
        การสื่อสาร และการคดิคำนวณ  

5 4.6๘ ยอดเยีย่ม 93.๕๐ 

๑.๒   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างม ี
        วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         และแก้ปัญหา 

5 4.7๙ ยอดเยีย่ม 95.๘๓ 

๑.๓   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 4.7๙ ยอดเยีย่ม 95.๘๗ 

๑.๔   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร  

5 4.8๗ ยอดเยีย่ม 9๗.๕๗ 

๑.๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา 

๕ ๓.๘๔ ยอดเยีย่ม 8๐.4๒ 

๑.๖   ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน 
        อาชีพ  

5 4.88 ยอดเยีย่ม 97.5๗ 

1.7   คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
        กำหนด 
1.8   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.9   การยอมรับท่ีจะอยู่รว่มกันบนความแตกต่าง 
        และหลากหลาย 

5 
 

5 
5 

4.8๓ 
 

4.78 
4.8๗ 

 

ยอดเยีย่ม 
 

ยอมเยี่ยม 
ยอดเยีย่ม 

96.๖๐ 
 

95.๖๓ 
97.๕๒ 

 
1.10 สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคม 5 4.8๕ ยอดเยีย่ม 9๗.๐๙ 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ           
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
ริเริ ่มสร้างสรรค์ คำนึงถึงการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ผ่านการดำเนินงานโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำ MOU ข้อตกลงกับกลุ่มสาระฯ 
และครูประจำวิชาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Gifted โครงการ
คุณธรรมน้อมนำ  ความพอเพียง  โครงการกุลสตรีไทยมีน้ำใจสานสายใยสู่ชุมชน โครงการอัปสรฯรู้คุณค่า

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 



 

๗๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน กิจกรรมเปิดบ้านการงานอาชีพ  กิจกรรมไกด์พาเที่ยววัดปากน้ำภาษี
เจริญ กิจกรรมเสริมทักษะด้าน CODING  กิจกรรมเสริมทักษะทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมเสริมทักษะด้าน 
Animation กิจกรรมปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ผ่าน
ทาง Interactive Learning-เกม New Horizons นอกจากนี้ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการนำสื่อ ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการใช้โปรแกรม Google Forms  
โปรแกรม Adobe Digital Editions 4.5 โปรแกรม GSP การจัดทำบทเรียน ONLINE ในรูปแบบ Google 
Site และ Google Classroom สื่อการสอนบน YouTube รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
สร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “ก้าวล้ำเทคโนโลยีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21” 
เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
ของสังคม 
๒. ผลการดำเนินงาน 
  ๑. ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถจากหน่วยงานภายนอกหลายรายการจน
ได้รับรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศ การประกวดการเขียนเรื่องสั้น จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันสวดมนต์หมู ่ทำนองสรภัญญะ สรภัญญะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวด 
ไวรัลคลิป (Viral Clip) ภายใต้หัวข้อ “ชวนกันทำดี มาฆปุรณมี วิถีใหม่” ประเภทเยาวชน เป็นต้น  
  ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มสาระฯ โดยเทียบภาคกับ                   
ปีการศึกษา 2563 สูงขึ ้น 4 กลุ ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,  
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวม 
ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร  
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  ๓. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 96.60 ได้คะแนน 4.83 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อเทียบระดับคุณภาพคือ ยอดเยี่ยม  
  
๓. จุดเด่น 

 ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความคิด              
นำความรูไ้ปประยุกต์สร้างสรรค์ บูรณาการชิ้นงานข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม และ             
ฝึกทักษะอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความถนัดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถสร้างรายได้
ระหว่างเรียน นำไปต่อยอดประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ 
  ๒. ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีระดับความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ        
การฝึกงานหรือการทำงาน 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ตและ
สื่อสังคม (Social Media) ในการพัฒนาตนเองและสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ



 

 ๗๕ 
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ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณธรรม เช่น อ้างอิงแหล่งข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น เชิงสร้างสรรค์ และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ีดี มีความเป็นกุลสตรีน้ำใจงาม มีความรับผิดชอบดี  เปี่ยม
จิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ตระหนักรู้ภาวการณ์ของโลกที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ค่านิยม วิถีชีวิต มีทักษะชีวิตในการปรับตัวและการให้เกียรติผู้อื่น 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

การนำความรู้ที ่ได้จากการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เผยแพร่ออกสู ่ชุมชน โดยมุ่งเน้น
โครงการที่เปิดกว้างให้นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นไทยในแบบของตน โครงการการตกตะกอนทาง
ความคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง  
   
๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการบูรณาการชิ้นงานข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่
ละระดับชั ้น เพื ่อเป็นการกระตุ ้นให้นักเรียนใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื ่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ และการช่วยลดจำนวนชิ้นงานของนักเรียน  
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม (๒๕ คะแนน)  

ประกอบดว้ย ๑ มาตรฐาน ๖ ตัวบ่งชี้ ๒๕ คะแนน 

มาตรฐาน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๒๕ ๒๕ ยอดเย่ียม ๙๘.๓๓ 
๒.๑ มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
      ทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

๕ ๕ ยอดเยีย่ม 100 

๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของ 
       สถานศกึษา 

๔ ๔ ยอดเยีย่ม 100 

๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคณุภาพ 
       ผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๔ ยอดเยีย่ม ๙๐ 

๒.๔ พฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ 
       ทางวชิาชพี 

๔ ๔ ยอดเยีย่ม 100 

๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม 
       ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

๔ ๔ ยอดเยีย่ม 100 



 

๗๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุน    
      การบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู ้

๔ ๔ ยอดเยีย่ม 100 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา เป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา เพื ่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วม
จากชุมชน  วัด และภาคีเครือข่าย สำหรับเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ในรอบปีงบประมาณ  สถานศึกษาดำเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ผ่านการใช้ระบบ 
SAMER ดังนี้ Set (S) การกำหนดวัตถุประสงค์  Align (A) การกระจายงานร่วมกัน  Monitoring (M) การ
ติดตามความก้าวหน้า Evaluation (E) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา Rewards (R) การให้รางวัล และ
บริหารจัดการในกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
ด้วยกลยุทธ์ 4T ได้แก่  Team: การทำงานเป็นทีม  Teaching: การสอนงาน  Touch: การเข้าถึง 
ติดตาม  Technology: การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับตัว และออกแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
โ ร ง เ ร ี ย นตา ม ร ู ปแบบ  COVID (O4B) Model (Community Goals-Organize-Variety-Identity-
Develop) มีมาตรการคัดกรองความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ DMHTT 
(Distancing-Mask wearing-Hand washing-Temparatue check-Thaichana) และสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้และการดำเนินงานที่ปลอดภัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษา บริการเจล
แอลกอฮอล์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน  ตามห้องเรียนและทุก ๆ จุดในสถานศึกษา เพื่อลดจุดเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 นอกจากนี้สถานศึกษาได้สร้างช่องทางการสื ่อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับโรงเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
http://www.absornsawan.ac.th, Line Official ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ Facebook ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และ Facebook  โสตทัศนศึกษาสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
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๒. ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีกระบวนการบริหารและการจัดการการอย่างเป็นระบบ กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมประกอบกับมีการใช้กระบวนการ Coaching and 
Mentoring ในการนิเทศและกำกับติดตามในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษามีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และดำเนินการจนเป็น
วัฒนธรรมการทำงาน จนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษายอดเยี ่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่                   
ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั ้งที ่ 10  ปีการศึกษา 2563 รางวัล
สถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพดี เด่น รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับทอง รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน และผู้บริหารได้รับโล่รางวัลเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ 
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย 

 
 ๓. จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยการประชุมแบบมี  
ส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจำปี ท่ีมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ท่ามกลางวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างสำเร็จ แม้ว่าผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนจะอยู่กันคนละ
พื้นที่ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี แม้ว่ารูปแบบจะเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่ แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาก็พบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่แตกต่างกับในช่วงสถานการณ์
ปกติ  
  ๒. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ปรับตัวกับสิ่งใหม่                      
มีการพัฒนาบุคลากรจากรุ ่นพี่สู ่ร ุ ่นน้องอย่างต่อเนื ่อง ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนางานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ท่ี
เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมกันพัฒนาจนเกิดการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ   
 
๔. จุดควรพัฒนา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถด้านการใช้สื ่อและเทคโนโลยีให้มีความ
เชี่ยวชาญประกอบกับการสนับสนุนจัดหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพิม่ประสิทธภิาพการทำงานพรอ้มรับเปลีย่นแปลง
สู่การดำเนินงานแบบวิถีใหม่ (New Normal)  
 
 
 
 



 

๗๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
         การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ COVID 

(O4B) MODEL ได้แก่  Community Goals = C เป้าหมายของชุมชน คือเป้าหมายของชุมชนในด้านการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  Organize = 
O การบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการใน ๔ กลุ่มงาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานท่ัวไป และงาน
งบประมาณ ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  Variety 
= V ความหลากหลาย คือ ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในชื่อว่า O4B 
ประกอบด้วย Online Learning – Onsite - On Demand - On Hand - Blended Learning)  Identity 
= I ความแตกต่าง คือ การคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของรายวิชา และความพร้อมใน
การเข้าถึงช่องทางและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และ Develop = D การพัฒนา คือ
การพัฒนาปรับปรุงหลังจากการประเมินความพึงพอใจและผลสะท้อนกลับ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ แก่ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา  

 



 

 ๗๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม (๒๕ คะแนน)  
ประกอบดว้ย ๑ มาตรฐาน ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ คะแนน 

 

มาตรฐาน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒๕ ๒๕ ยอดเย่ียม ๙๘.๙๕ 

๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตั ิ
      จรงิและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

๕ ๕ ยอดเยีย่ม ๙๘.๔๕ 

๓.๒ ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรู ้
      ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

๕ ๕ ยอดเยีย่ม ๙๙.๒๒ 

๓.๓ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก ๕ ๕ ยอดเยีย่ม ๙๙.๑๓ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ  
      และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

๕ ๕ ยอดเยีย่ม ๙๘.๘๓ 

๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้น 
      กลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

๕ ๕ ยอดเยีย่ม ๙๙.๑๓ 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทไทย 4.0 มีการจัดการเรียนรู้ท่ี                 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ควบคู่กับการมีจิตสำนึกท่ีดี มีคุณธรรม ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชา IS1 IS2 IS3  วิชา วิชาอัปสรศึกษา กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมกุลสตรีไทยน้ำใจงาม กิจกรรมวันเปิดบ้านการงานอาชีพ กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมธรณีวิทยา-ดาราศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา การแข่งขันวิชาการตอบ
ปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ร้อยอักษรกลอนศิลป์  การแข่งขันสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โดยสถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง มี
ความสุข และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษามีการ
ดำเนินการปรับตัวแบบวิถีใหม่ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online Learning , On-site , On demand 
,  On hand  และ Blended Learning สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Site , Google 
Classroom ใช้สื่อวิดิทัศน์ผ่านโปรแกรม Youtube , E-Book และทดสอบความรู้ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 



 

๘๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Google Form , Quizizz  ภายใต้การดำเนินงานของ อ.ส.ระบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ รู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน              
การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน การส่งต่อนักเรียน อีกทั้งมีการประเมิน
หลังการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามแนวคิด KPA (Knowledge – Process – Attitude) และประเมินผล
ความพึงพอใจหลังจากดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้สอนมีการจัดทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ส่งผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตนเองตามความถนัด รู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

๒. ผลการดำเนินงาน 

  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิด สร้างทักษะจากการได้ลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
โดยท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห้องเรียนสีขาว เพื่อปลูกฝังทักษะ
การอยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ผู ้สอนมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ใช้สื ่อ/นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก ภายใต้กระบวนการดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ๕ 
ด้าน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ
การใช้ชีวิตประจำวัน นำไปสู่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชา เท่ากับ 43.51 คะแนน สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมระดับ สพฐ. และระดับประเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา 
เท่ากับ 41.10 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ  
 
๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการดำเนินงานเป็นระบบ
ตามรูปแบบ KRUCARE  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๔ กลุ่มคือ กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ช่วยเหลือโดยนำข้อมูลสะท้อนกลับมาแก้ไข ช่วยเหลือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข 
รักผู้สอน รักโรงเรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากครูที่ปรึกษา
อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และทันเวลา ผู้สอนที่เข้ามาใหม่ได้รับการอบรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือนักเรียน ทำให้เกิดการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ปกครองและผู้สอน ความรุนแรงในโรงเรียนลดน้อยลง และลดปัญหาการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา  



 

 ๘๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 



 

๘๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔. จุดควรพัฒนา 
   การนำองค์ความรู้จากกระบวนการดำเนินงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ว ิชาชีพ (PLC) มา
สังเคราะห์ถึงผลที่เกิดข้ึน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มภายในโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
  

๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online Learning , On-site ,                     
On demand ,  On hand  และ Blended Learning  โดยสร้างแหล่งรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet , Google site , Google classroom โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Online Learning คือ ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีการโต้ตอบกับนักเรียน
ในชั้นเรียนแบบ Real time  การจัดการเรียนรู้แบบ On Demand คือ ผู้สอนใช้การสอนแบบ online 
สลับกับ offline การจัดการเรียนรู้แบบ On Hand คือ ผู้สอนจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ 
บทเรียนสำเร็จรูป และชุดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนจะมีการ
จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนถึงบ้าน  และในสถานการณ์ที่นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้จะมีการ
จัดการเรียนรู้แบบ On Site  โดยกำหนดตามหลักการเว้นระยะห่าง  การจัดการเรียนรู้แบบ blended 
Learning คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ สพม.กท ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๘๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ผลการประเมินภาพรวม 
๑) สรุปผลการดำเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓   
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี ้

 
มาตรฐาน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ๕๐ ๔๗.๑๘ ๕ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ ๒๕ ๕ ยอดเยีย่ม 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒๕ ๒๕ ๕ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมิน ๑๐๐ ๙๗.๑๘ ๕ ยอดเย่ียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๘๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา 
และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 ๘๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  คะแนนที่ได้ ๙๗.๑๘ อยู่ในระดับ ๕ แปลความหมาย ยอดเย่ียม  

ด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเรียนรู้จากกิจกรรมการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ด้วยตนเอง เนื่องการผู้สอนมีความเอาใจในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก พยายามสอดแทรกองค์ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ในทุกรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ เกิดความภมูิใจใน
ท้องถิ่นและเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานความเป็นไทยผ่านชุมชนรอบโรงเรียน และเกิดการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รู่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้การใช้ระบบ SAMER และกลยุทธ์การบริหารงานแบบ ๔T พร้อมด้วยความร่วมมือที่ดีจากภาคี
เครือข่าย วัด และชุมชนรอบโรงเรียน ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาการงานหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการติดตาม ตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่อง นิเทศการ
จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ร่วมกันพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการะบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติจริง รู้เท่าทันการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับโรงเรียนมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ภายใต้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้สอนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำข้อมูลสะท้อนกลับมาเป็นแนวทางพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผู้เรียน  
๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 ๑) การนำองค์ความรู้จากกระบวนการดำเนินงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) มา
สังเคราะห์ถึงผลที่เกิดข้ึน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มภายในโรงเรียน 
  ๒) การนำความรู้ท่ีได้จากการดำเนินงานโครงการต่างๆ เผยแพร่ออกสู่ชุมชน 
  ๓) การสนับสนุนโครงการท่ีเปิดกว้างให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ และ 
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
  ๔) การเป็นแหล่งเรียนรู้แบบอย่างในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๔.๓ ความตอ้งการและความช่วยเหลือ  
  ๑) การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือ เพื ่อการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ

นวัตกรรมสู่การจัดการเรียนรู้แบบวิถีใหม่ (New Normal) 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 



 

๘๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒) การพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีความรู ้ความสามารถด้านการใช้สื ่อและ
เทคโนโลยี (ICT) ให้มีความเชี่ยวชาญเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๘๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๙๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 เนื่องจากสถานศึกษามีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องดำเนินการให้มีการทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้นโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จึงได้
ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานประเมิน
คุณภาพภายใน และคณะครู ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งได้แนวทางการประเมิน รวบรวม
ข้อมูล ผลงาน และกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในและตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีว ัดอัปสรสวรรค์                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 
( นายสิทธิ์ศักดิ์  แก้วสอนทะเล ) 

 เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ 
               ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

******************************* 

 



 

๙๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๙๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๙๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๖  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๙๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๙๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ทะเบียนรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถานศึกษา   

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา) ครั้งที ่๒/๒๕๕๗ 
  

ลำดับที ่   
เลขที่

ประจำตัว 
ช่ือ นามสกุล 

๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๐๐๑ นายศรีรัตน ์ รัตนราศร ี

    ๐๐๒ นางงามพิศ ลวากร 
    ๐๐๓ นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ ์
    ๐๐๔ นายธนารัชต ์ สมคเณ 

๒๑ สตรีวัดอัปสรสวรรค ์ ๐๖๓ นางสาวอญัชล ี ประกายเกียรต ิ
   ๐๖๔ นางพนมพร  ปิยธรรมาภรณ ์
    ๐๖๕ นายเฉลิมพงศ์ เศรษฐ ี
    ๐๖๖ นางบังอร ปวีณฐิติกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐๔  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 


