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คำนำ 

 

  รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อรายงานผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็น

ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ         

มีประสิทธิภาพ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ต้องมีรายงานผลการประเมิน

ตนเองซึ่งเป็นเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา   

โดยโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีการรายงานผลการประเมินตนเองจำแนกออกเป็น ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร ียน              

เป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา นวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็น

เลิศ และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา

ในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ทุกฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

( นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  
 โรงเร ียนสตรีว ัดอัปสรสวรรค์ ตั ้งอยู ่ เลขที ่ ๒๕๐ ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง              

ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒,๐๕๑ คน โดยผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาตามรายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวมพบว่า อยู ่ในระดับ             

ยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๙๗.๒๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๔๗.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ             

การจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๒๕ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๖๖ และมาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนนที่ได้คือ ๒๕ คะแนน 

คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ ้นได้จากความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย 
รวมถึงการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ความสำเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ กิจกรรม และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาดำเนินการกำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย และวางแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบท และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา               
มีการกำกับติดตามตรวจสอบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด  
รวมทั้งการจัดการและบริหารการจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลมาดำเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของโรงเรียนให้สามารถยกระดับคุณภาพทาง           
การศึกษาสามารถพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ทำให้โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ รางวัลสถานศึกษา               
ยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) ระดับประเทศ รางวัลด้านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณภาพระดับทอง 3 ปีต่อเนื่อง รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ให้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 
    ๑) สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงพหุวัฒนธรรม 
พฤติกรรมที่แตกต่าง ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน มีโลกทัศน์
กว้างไกล คำนึงถึงสิทธิและหน้าที ่ของพลเมือง เห็นคุณค่าของความเหมือนและความแตกต่าง และ                    
สำนึกสาธารณะการอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอย่างสันติสุข 
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  ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช ้ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงจ ัดให้มี การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาขั้นสูงที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นระบบและปลอดภัย  
   ๓) พัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนอย่างรอบด้านในทุกมิติ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาต่างๆ 
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สารบัญ  

หน้า 

คำนำ                                 ก 

บทสรุปของผู้บริหาร              ข   

สารบัญ                                                                      ง 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป                                                                                                         ๑ 

๑.๑  ที่ตั้ง ๒ 

๑.๒  ประวัติโรงเรียน ๓ 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน ๑๘ 

๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ ๒๐ 

๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ ๒๐ 

๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน ๒๑ 

๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒ 

๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒๓ 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒๘ 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๔๒ 

๑.๑๒ ผลงานดีเด่น / รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) /                                  ๕๒ 

นวัตกรรม(Innovation)  ของสถานศึกษา  

๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า (Input)                                              ๖๐ 

เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี                                 ๖๓ 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา ๖๔ 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๖๕ 

๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖๗ 
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ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                 ๖๙ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๗๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๗ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๘๓ 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ                                          ๙๐ 

๔.๑  สรุปผลในภาพรวม ๙๑ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป ๙๑ 

ภาคผนวก            ๙๓ 
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โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

     ๑.๑  ที่ตั้ง 

 ชื่อ   โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  

ที่ตั้ง ๒๕๐ ถนน รัชมงคลประสาธน์ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ จังหวัด  

กรุงเทพมหานคร  

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

โทรศัพท ์ ๐ ๒๔๕๗ ๐๕๐๕  

โทรสาร ๐ ๒๔๕๗ ๐๕๐๖  

E-mail absornsawan.school@gmail.com 

Website www.absornsawan.ac.th  

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

เนื้อท่ี  ๔ ไร่ ๔๘ ตารางวา  

เขตพ้ืนที่บริการ เขตภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ  

แขวงคูหาสวรรค์  

แขวงบางหว้า 

    เขตบางแค แขวงบางแค 

    เขตธนบุรี แขวงตลาดพลู 

    เขตจอมทอง แขวงบางค้อ   

แขวงบางขุนเทียน 

 

แผนที่โรงเรียน 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

สภาพทั่วไปบริเวณโดยรอบโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวน มีตลาดค้าขาย

สำคัญ คือ ตลาดพลู ถนนหนทางยังมีไม่กี่สาย การเดินทางไม่สะดวกสบายดังเช่นปัจจุบัน การคมนาคมสัญจร

จึงใช้การเดินเท้า หรือใช้ทางน้ำ ซึ่งมีคลองสำคัญ ๓ คลอง ได้แก่ คลองด่าน คลองบางหลวง (คลองบางกอก

ใหญ่) และคลองภาษีเจริญ ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำสวน ค้าขาย และรับจ้าง โรงเรียนที่เปิดสอนย่านนี้มีแต่

ชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๔) ซึ่งหลักสูตรภาคบังคับหากจะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะต้องเดินทางไป

เรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไป ดังนั้นบุตรหลานที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วจึงต้องอยู่ช่วยงาน

อาชีพของครอบครัว ไม่ค่อยมีโอกาสไปเรียนต่อ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงโอกาสที่จะได้เรียนต่อมีน้อยมาก  

เพราะการเดินทางไปเรียนต่อในที่ไกล ๆ ไม่สะดวกสำหรับเด็กผู้หญิง พ่อแม่ผู ้ปกครองล้วนเป็นห่วงเรื ่อง  

ความปลอดภัย 

 

 คุณยายจีบ ปานขำ ตั ้งบ้านเรือนอยู ่ตำบลคลองหนึ่ง ริมคลองภาษีเจริญ 

(ปัจจุบัน คือ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ) มีอาชีพค้าขายและทำสวน นับเป็นคหบดีผู้

มั่งคั่งคนหนึ่งในย่านนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงดำริกับลูก ๆ ว่าอยาก

สร้างโรงเรียนสำหรับกุลสตรีขึ้น เพื ่อให้เด็กผู ้หญิงในละแวกนี้ได้เรียนต่อในระดับ

มัธยมศึกษาแต่ยังไม่ทันสร้างก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน 

 

 บรรดาลูก ๆ ของคุณยายจีบ ปานขำ ได้ปรึกษาหารือ

กันเพื่อสนองเจตนารมณ์และอุทิศส่วนกุศลแด่มารดาผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว โดยนำเงินจากกองมรดกมาสร้างอาคารเรียน (หลังแรก) 

โดยมีนายทองคำ ปานขำ ลูกชายคนสุดท้องเป็นผู้ดำเนินการ 

โดยได้ร ับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพุทธ

พยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

ในขณะนั้น  ได้แบ่งที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนจึง

ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีวัดอัปสร-สวรรค์ (จีบ ปานขำ)” และได้

เริ ่มเปิดสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ซึ่งเปิดเรียน

พร้อมกันทั้ง ๓ ระดับ คือ ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน ๔๐ คน และมีครูรุ่นแรกจำนวน             

๕ คน นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในเขตภาษีเจริญ  



 

๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 โ ร ง เ ร ี ยน ได ้พ ัฒนาและ เจร ิญมา เป ็นลำดั บด ้ วย 

ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูอาจารย์ และบุคลากร

ในโรงเรียน  ขยายชั้นเรียนและจำนวนห้องเรียน  มีการก่อสร้าง

อาคารเรียนเพิ่มเติม ปรับปรุงห้องเรียน ย้ายห้องโสตทัศนศึกษา

จากอาคาร ๓ ชั้น ๕  มาที่อาคาร ๒  ชั้น ๒ เมื่อปีการศึกษา 

๒๕๔๔ โดยได ้ งบประมาณบร ิจาคจากสมเด ็จพระมหา 

รัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ นอกจากนี้ ได้มี

การปรับปรุงโรงอาหารให้ถ ูกสุขลักษณะ  ตลอดจนจัดหา

อุปกรณ์ สื ่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมา

พัฒนาการเรียนการสอน ในด้านวิชาการได้สนับสนุนครูผู้สอน

วิชาต่าง ๆ ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและสอนโดย

เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา 

 ด้านการดูแลนักเรียนโรงเรียนได้เข้าสู่โครงการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน               

ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๓ ในฐานะโรงเรียนนำร่องระบบการประกันคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  

โรงเรียนได้ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ              

ทั่วประเทศทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของครูอาจารย์ในเรื่องดังกล่าว   

             ปีการศึกษา ๒๕๔๔  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ        

เพ่ือสร้างสุขภาวะและจริยธรรม  

             ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้พัฒนาเข้าสู ่ระบบคุณภาพอีกก้าวหนึ ่งโดยเข้าร่วม

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพการศึกษากับสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียน โดยมีการพัฒนา

ระบบคุณภาพในโรงเรียน ๓ ระบบ  คือระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ทำหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนา  

เยาวสตรีของชาติให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคม ทำคุณประโยชน์ รับใช้สังคมประเทศชาติจำนวนมากมาเป็นเวลากว่า ๘๒ ปี      

ปรัชญาของโรงเรียน: ปญฺญา  นรานํ  รตนํ   ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน: กุลสตรีไทย น้ำใจงาม (Graceful and generous girls) 

 กุลสตรีไทย หมายถึง มีความสง่างาม มีสัมมาวาจา มีความกตัญญู   

 ซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย มีความรู้ดี และมี 

 ความคิดสร้างสรรค์ 

 น้ำใจงาม  หมายถึง มีความกรุณา เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ เห็นแก่  

   ประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน: โรงเรียนอบอุ่น ปลอดภัย (Warm and Safe School) 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

คำขวัญของโรงเรียน: เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีไปใช้ 

คติธรรมของโรงเรียน: สุขา สงฺฆสฺส  สามฺคคี   ความพร้อมเรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข 

  ค่านิยมร่วมของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ABSORN 

A-Active        กระตือรือร้นมุ่งผลสำเร็จ   

B-Brave         เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง 

S-Smart         สง่างาม มีความคิดสร้างสรรค์  

O-Organize    ทำงานอย่างเป็นระบบ 

R-Respect      เคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อื่น  

N-nice           สุภาพ อ่อนโยน มีจิตอาสา 

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

เป็นโรงเรียนสตรีชั้นนำด้านคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  

             ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล   

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์  ๐๘ ๐๓๗๐ ๘๓๖๑  E- mail  sitthisak๘๓๖๑@absornsawan.ac.th 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๑ ปี  ๒  เดือน  

 

 ๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   นางอังสนา ตั้งตระกูล    

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์  ๐๖ ๒๕๙๖ ๕๑๙๗    E- mail angsana๕๑๙๗@absornsawan.ac.th 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา  บริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๑  ปี  ๕  เดือน    

 รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 



 

๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 ๓)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์    

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์  ๐๙ ๔๑๖๕ ๑๗๙๘   E- mail j_u_n_e_๕@hotmail.com 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขา  บริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๑  ปี  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๕)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   นางสาวพิชามญฐ์ แซ่จั่น    

วิทยฐานะ  ชำนาญการ 

โทรศัพท์  ๐๙ ๔๔๕๑ ๖๔๖๔  E- mail pichamol๖๔๖๔@absornsawan.ac.th 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๑  ปี  ๕  เดือน   รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 

          ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 

    ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง 

                             วิทยฐานะ  ชำนาญการ 

                             วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

                             ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                       โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๗๙ ๔๙๓๕    E-mail  maywadee๔๙๓๕@absornsawan.ac.th 

    

                             

  ๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา   นายกิตติภัฎ  รัตตนุสสรณ์  

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    

โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๙๓ ๑๔๑๑      E-mail  kitti_tome@hotmail.com        

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

         

   ๑.๓.๓ จำนวนครูและบุคลากร  

         ๑) วิทยฐานะ 

ครูและ

บุคลากร 

ครู 

คศ.๕ 

ครู 

คศ.๔ 

ครู 

คศ.๓ 

ครู 

คศ.๒ 

ครู 

คศ.๑ 

ครู

ผู้ช่วย 

ครู 

อัตรา

จ้าง 

ครู

ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 

ประจำ 

รวม 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

- - ๖ ๒๕ ๕๘ ๒ ๙ ๔ ๒ ๑๐๖ 
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คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ ลูกจ้างประจํา

วิทยฐานะของครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ ลูกจ้างประจํา



 

๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

น.ส.วิมลรัตน์ โสดาธาต ุ

 

น.ส.บุญมี พิมพบุตร 

 

น.ส.ขวัญกมล เศรษฐรุจิ 

 

น.ส.ศุภาณกุล สุขสมศรี 

 

น.ส.ปัณฑิตา เข็มกลัด 

 

น.ส.มยุรี เสืออบ 

 

นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล 

 

น.ส.สกุลตา คล้ายพวก 

 

นายนภณัฐ ไผ่ชู 

 

นายณัฐวุฒิ เขียวโสภา 

 

น.ส.บุญสิฏา กลิ่นคง 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

น.ส.ธัญลักษณ์ ละอองแก้ว 

 

น.ส.พรพรรณ ศรีสิริรัตน์ 

 

น.ส.บุตรียา รัตนมณี 

 

น.ส.ภัทราพร เตชวาณิชย์ 

 

น.ส.พรลดา มลิทอง 

 

น.ส.ศุภนุช พระบุ 

 

น.ส.ไพจิตร บุรีรัตน์ 

 

น.ส.ปุญชรัสมิ์ เอื้อวสุรมย์ 

 

นายศุภชัย  อัครชูวงค์ 

 

น.ส.ทัศนีย์ สัมรวมจิต 

 

น.ส.วราภรณ์ คำทุม 

 

นายธนภัทร แสงวิเศษ 

 

 

 

 

 



 

๑๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

นางพิชญาภัค รุ่งโรจน์นภาดล 

 

น.ส.ปาณชญา จันทร์ลา 

 

น.ส.นวาระ โสมประภัศร์ 

 

น.ส.อโนทัย สมส่วน 

 

นายธรรมนูญ ลพรวี 

 

น.ส.วรรณนิสา สายญาต ิ

 

น.ส.วิราณี โพธิพงศา 

 

น.ส.รัฐติกาล สุขแก้ว 

 

น.ส.วราลักษณ์ สุขอาษา 

 

น.ส.ขนิษฐา บุญคง 

 

น.ส.อังคณา เป่าแตรสังข์ 

 

น.ส.กรธิดา รักธรรม 

 

นายลิขิต ดวงมณี 

 

น.ส.จุฑารัตน์ ตรีภพ 

 

น.ส.ศริญญา อยู่ยง 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

น.ส.รัตนา ใสแก้ว 

 

นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 

 

นางอารี แสงขำ 

 

น.ส.กาญจนา บุญมาลี 

 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพย์ทวี 

 

น.ส.จริยา เขตนิมิตร 

 

นายสมภาค หวังทอง 

 

น.ส.พรสุดา รัตนกุล 

 

นายถิรนิษฐ์ ฉัตรธนโชติ 

 

น.ส.สุพพัตรา คุณาเทพ 

 

น.ส.จารุพิชญา ทักษญาพร 

 

น.ส.มณีรัตน์ ตัณโห 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

น.ส.ชญานิศ ทองมาก 

 

น.ส.ระพีร์พัชญ์ สอนเครือ 

 

น.ส.สธุาสินี ด้วงโต้ด 

 

นายภานุมาต พงษ์เส็ง 

 

น.ส.เมธ์วดี กาญจนสรวง 

 

น.ส.ปิ่นมณี พรปกเกล้า 

 

นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ 

 

น.ส.วรภร ดวงแสง 

 

น.ส.หนึ่งฤทัย ส่งทอง 

 

น.ส.ภคพร สุวรรณหงษ์ 

 

น.ส.นัฎฐามิ่งสุข 

 

น.ส.วรางคณา ขอบขำ 

 

น.ส.วรรณิภา ขุนอินทร์ 

 

นายเอกชัย พรหมอยู่ 

 

นายสิทธิขนิษฐ์ อาจหาญ 

 

นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์ 
 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

น.ส.เพ็ญศรี มุกดาหาร 

 

นายสุวัชชัย เครือตราชู 

 

นายบรรเจิด เผ่าอินทร์จันทร์ 

 

น.ส.ชมภู ่นุ่มนวล 

 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

 

น.ส.นัตยวรรณ สังข์ด้วงยา 

 

นายวัชรโชค สมานพันธ์ 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

นายสอาด วรรณศิริ 

 

นางกัญจนา เหลี่ยมสมบัติ 

 

น.ส.สภุาวรรณ บุญสวัสดิ์ 

 

น.ส.ณิชารัศมิ์ วีรสนองศักดิ์ 

 

นายภานุพงศ์ ชุ่มนาเสียว 

 

น.ส.อารีรัตน์ ทองมูล 

 

นายสบงกช จำนงค์ชอบ 

 

 



 

๑๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

น.ส.ศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

 

นางภาวนา วุฒิวรพร 

 

น.ส.ชณัญธิดา เสสตะญาติ 

 

นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์ 

 

น.ส.อังคณา สุทธิโพธิ์ 

 

นายธีระ รวยอารี 

 

นายณัฐธวัชย์ วรรณศิริ 

 

นายนราธิจ ศรัณย์ภัทรธร 

 

 

นายณัฐกมล เถาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

น.ส.นุสรา เชียงทอง 

 

นายบดินทร์เดชา รัตนเจียเจริญ 

 

น.ส.จิตรลดา รักสัตย ์

 

น.ส.ปิยวรรณ แสงวิเศษ 

 

น.ส.ปิยะนุช อนุมาต 

 

นางสุภาพรรณ ศรีวิเศษ 

 

นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ 

 

นายพรรณวัฒน์ สุกระสูยานนท์ 

 

งานแนะแนว 

 

 

นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์ 

 

น.ส.ญาโณทัย ฉาไธสง 

 

นายนิพนธ์ ด้วงคำจันทร์ 

    

    

 

 



 

๑๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

  ๒) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๕) 
 

ครูและบุคลากร 

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 

รองผู้อำนวยการ - - - - ๒ ๒ - ๑ ๑ ๓ 

ภาษาไทย ๓ ๘ ๑๑ - - - - - - ๑๑ 

คณิตศาสตร์ ๒ ๖ ๘ ๑ ๓ ๔ - - - ๑๒ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
๓ ๙ ๑๒ ๕ ๖ ๑๑    ๒๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๒ ๔ ๖ - ๖ ๖ - - - ๑๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๓ ๖ - ๑ ๑ - - - ๗ 

ศิลปะ ๒ ๔ ๖ ๑ ๑ ๒ - - - ๘ 

การงานอาชีพ ๔ ๒ ๖ ๑ ๒ ๓ - - - ๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๙ ๑๑ - ๔ ๔ - - - ๑๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๑ ๓ - - - - - - ๓ 

รวม ๒๓ ๔๖ ๖๙ ๙ ๒๕ ๓๔ - ๑ ๑ ๑๐๔ 
 

 

     ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาระงานสอน และจำนวนชั่วโมงของการเข้าร่วมกิจกรรม PLC 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 

คน ในแต่ละกลุ่มสาระฯ  

(ชม. / สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 

การเข้าร่วม 

กิจกรรม PLC ของครู 

๑. ภาษาไทย ๑๑ ๑๘ ชั่วโมง ๒๐ นาที / สัปดาห์ ๒๙ ชั่วโมง / ภาคเรียน 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑๙ ชั่วโมง ๓๕ นาที / สัปดาห์ ๑๐ ชั่วโมง ๔๕ นาที /  

ภาคเรียน 

๓. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

๒๓ ๑๕ ชั่วโมง ๕๐ นาที / สัปดาห์ ๓๔ ชั่วโมง ๔๐ นาที / 

 ภาคเรียน 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๑๒ 

๑๘ ชั่วโมง ๕๐ นาที / สัปดาห์ ๒๔ ชั่วโมง ๔๐ นาที /  

ภาคเรียน 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 

คน ในแต่ละกลุ่มสาระฯ  

(ชม. / สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 

การเข้าร่วม 

กิจกรรม PLC ของครู 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๑๘ ชั่วโมง ๕๐ นาที / สัปดาห์ ๒๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที /  

ภาคเรียน 

๖. ศิลปะ ๘ ๑๙ ชั่วโมง ๕ นาที / สัปดาห์ ๑๙ ชั่วโมง / ภาคเรียน 

๗. การงานอาชีพ 
๙ 

๑๘ ชั่วโมง / สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง ๔๐ นาที /  

ภาคเรียน 

๘. ภาษาต่างประเทศ 
๑๕ 

๑๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที / สัปดาห์ ๑๙ ชั่วโมง ๕๐ นาที /  

ภาคเรียน 

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๑๙ ชั่วโมง ๒๕ นาที / สัปดาห์ ๒๓ ชั่วโมง / ภาคเรียน 

รวม ๑๐๔ ๑๙ ชั่วโมง ๑๐ นาที / สัปดาห์ ๑๙ ชั่วโมง ๕๐ นาที /             

ภาคเรียน 
                        

            

 ๓) จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการพัฒนาตนเองเฉลี่ย

ของครู ๑ คน ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม. / ปี) 

๑. ภาษาไทย ๑๑ ๕๗ ชั่วโมง ๕๕ นาที / ปี 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๒ ๕๒ ชั่วโมง / ป ี

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ ๓๓ ชั่วโมง ๓๕ นาที / ปี 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒ ๗๔ ชั่วโมง ๓๕ นาที / ปี 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๓๔ ชั่วโมง ๕๕ นาที / ปี 

๖. ศิลปะ ๘ ๓๖ ชั่วโมง / ปี 

๗. การงานอาชีพ ๙ ๔๑ ชั่วโมง / ป ี

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๕ ๗๐ ชั่วโมง ๓๕ นาที / ป ี

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ 72 ชั่วโมง / ป ี

รวม ๑๐๔ ๕๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที / สัปดาห์ 

  



 

๑๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

              ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา  ๒๕๖๔)   

                    ๑) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้น เพศ รวม 

 

จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ - 363  คน ๓๖๓ คน ๑๐ ห้อง ๓๖.๓ คน : ห้อง 

ม. ๒ - 342  คน ๓๔๒ คน ๑๐ ห้อง ๓๔.๒ คน : ห้อง 

ม. ๓ - 373  คน ๓๗๓ คน ๑๐ ห้อง ๓๗.๓ คน : ห้อง 

รวม - ๑,๐๗๘ คน ๑,๐๗๘ คน ๓๐ ห้อง ๓๕.๙ คน : ห้อง 

ม. ๔ - 308  คน ๓๐๘ คน ๙ ห้อง ๓๔.๒ คน : ห้อง 

ม. ๕ - 341  คน ๓๔๑ คน ๙ ห้อง ๓๗.๙ คน : ห้อง 

ม. ๖ - 324  คน ๓๒๔ คน ๙ ห้อง ๓๖ คน : ห้อง 

รวม - ๙๗๓ คน ๙๗๓ คน ๒๗ ห้อง ๓๖.๐ คน : ห้อง 

รวมจำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

- ๒,๐๕๑ คน ๒,๐๕๑ คน ๕๗ ห้อง ๓๖.๐ คน : ห้อง 

  

     

    ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  

 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ม.๑ ๓๘๓  คน ๓๕๐  คน 363  คน 

ม.๒ ๓๗๒  คน ๓๗๕  คน 342  คน 

ม.๓ ๓๙๕  คน ๓๖๒  คน 373  คน 

ม.๔ ๓๒๓  คน ๓๓๙  คน 308  คน 

ม.๕ ๓๐๘  คน ๓๒๕  คน 341  คน 

ม.๖ ๒๗๓  คน ๓๐๙  คน 324  คน 

รวม ๒,๐๕๔  คน ๒,๐๖๐  คน ๒,๐๕๑  คน 

  

  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สถิตินักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

๓๘๓

๓๗๒

๓๙๕

๓๕๐

๓๗๕

๓๖๒

๓๖๓

๓๔๒

๓๗๓

๓๑๐ ๓๒๐ ๓๓๐ ๓๔๐ ๓๕๐ ๓๖๐ ๓๗๐ ๓๘๐ ๓๙๐ ๔๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ป๒ี๕๖๔ ป๒ี๕๖๓ ป๒ี๕๖๒

๓๒๓

๓๐๘

๒๗๓

๓๓๙

๓๒๕

๓๐๙

๓๐๘

๓๔๑

๓๒๔

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๒



 

๒๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

           ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่  ( สามารถนำเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 

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  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๔   (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑๘,๙๕๐,๙๘๗.๐๐ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๘,๙๕๐,๙๘๗.๐๐ 

เงินนอก

งบประมาณ 

๕๑,๑๕๗,๒๗๔.๔๘ งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

๒๓,๒๗๓,๒๘๙.๗๗ 

เงินอ่ืนๆ - งบเงินอ่ืนๆ - 

รวม ๗๐,๑๐๘,๒๖๑.๔๘ รวม ๔๒,๒๒๔,๒๗๖.๗๗ 

  

สรุป  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ......๑๐๐.๐๐.........ของรายรับ 

สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........๔๕.๔๙........ของรายรับ 

  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๒๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

          ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรประมาณ 

๑๒๔,๓๑๘ คน หรือเฉลี่ย ๖,๙๗๐.๘๔ คน/ตร.กม. (ข้อมูลประชากรของสำนักงานเขตภาษีเจริญ) บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศใต้ติดวัดอัปสรสวรรค์ จากวัดอัปสรสวรรค์ข้ามคลองด่านไปเป็น  

วัดขุนจันทร์ (ว ัดวรามาตยภัณฑสาราราม) ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดวัดปากน้ำภาษีเจริญ  

ทิศเหนือติดปากคลองภาษีเจริญ ส่วนทิศตะวันตกติดกับตลาดเจริญศรี อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้าขาย 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ  

วัดนางชี 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

อาชีพหลัก คือ รับจ้าง แยกเป็นข้อมูลอาชีพ ดังนี้ 

ร้อยละ ๔๔.๐๓  ประกอบอาชีพรับจ้าง 

ร้อยละ ๒๐.๗๕  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

ร้อยละ ๑๗.๘๕  ประกอบอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ 

ร้อยละ ๗.๕๗    ประกอบอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 

ร้อยละ ๕.๒๓    ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ ๓.๐๑    ประกอบอาชีพรับราชการ 

ร้อยละ ๑.๔๑    ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ ๐.๑๕    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 

การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แยกเป็นสัดส่วนการนับถือศาสนา ดังนี้  

ร้อยละ ๙๗.๘๖  นับถือศาสนาพุทธ 

ร้อยละ ๑.๓๖    นับถือศาสนาอิสลาม 

ร้อยละ ๐.๖๘    นับถือศาสนาคริสต์  

ร้อยละ ๐.๑๐    นับถือพราหมณ์/ฮินดู 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี ่ยต่อครอบครัวต่อปี  มากกว่า 

๓๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นสัดส่วนฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

ต่ำกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑๖.๖๘ 

๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ร้อยละ ๓๓.๖๖ 

มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท     ร้อยละ ๔๙.๖๖ 

แนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง คือ ต้องการให้โรงเรียนปรับลดภาระงานของนักเรียน

และยืดหยุ่นในกฎระเบียบบางอย่างของโรงเรียนมากขึ้น  



 

๒๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

                  ๓)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โอกาสของโรงเรียน คือ การมีพื ้นที ่ตั ้งอยู ่ใกล้วัดอัปสรสวรรค์วรวิหารและวัดปากน้ำ               

ภาษีเจริญ โดยวัดอัปสรสวรรค์วรวิหารได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับก่อตั้งโรงเรียน รวมทั้งให้             

การสนับสนุนด้านบุคลากร คือ พระภิกษุมาช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับทางโรงเรียน ส่วนการ

มีที่ตั้งอยู่ติดกับวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐาน ทำให้มีประชาชน

เลื่อมใสศรัทธามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

สังคม และศาสนา 

ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน คือ การที่โรงเรียนมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ 

ตั ้งอยู ่ในซอยขนาดเล็ก และไม่ใช่ เส้นทางหลักในการสัญจร ทำให้การประชาสัมพันธ์ทำได้ยาก 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้จักโรงเรียนจากการบอกเล่าของศิษย์ เก่าและอดีตผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงที่สะสม         

ในอดีตมาอย่างยาวนาน  

              

                 วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร              วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ                    วัดนาคปรก              

                                               
                                             วัดขุนจันทร์                       วัดนางชีโชติการาม 

 

 

          ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

เปิดสอนช่วงชั้นที่ ๓ : ม.๑ - ม.๓ และช่วงชั้นที่ ๔ : ม.๔ - ม.๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

       ๑)  จำนวนห้องเรียน    

   มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ห้องเรียน 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๗ ห้องเรียน 

   รวมจำนวนห้องเรียน   ๕๗  ห้องเรียน  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๒๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๒) โครงการพิเศษ 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 

      ๑) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน   ๓   ห้อง 

      ๒) ภาษาอังกฤษ    จำนวน   ๓  ห้อง 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ๑) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน   ๓   ห้อง 

   ๓)  แผนการเรียน 

   มัธยมศึกษาตอนต้น   เน้นภาษาจีน  ๖  ห้อง (ระดับละ  ๒  ห้อง) 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย    

    - วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๑๐ ห้อง 

    - คณิตศาสตร์   ๓ ห้อง 

    - ภาษาญี่ปุ่น   ๓ ห้อง 

    - ภาษาจีน   ๖ ห้อง 

    - ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน  ๓ ห้อง 

    - ทั่วไป : เน้นศิลปะ คหกรรม ๒ ห้อง 
 

          ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

๑) ห้องสมุด มีขนาด   ๒๗๐  ตาราเมตร  

จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๓๘,๓๑๕ เล่ม  

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป SMS EST 

เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงปรับเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-book) และสามารถสืบค้นข้อมูล

ทางอินเตอร์เนตผ่านการสนับสนุนซิมการ์ด เพ่ือการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา 

๒) ห้องปฏิบัติการ  

๒.๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน   ๔    ห้อง 

๒.๒) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน   ๒    ห้อง 

๒.๓) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     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 



 

๒๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๒.๙) ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์  จำนวน   ๑    ห้อง 

๒.๑๐) ห้องมัลติมีเดีย   จำนวน  ๓    ห้อง 

๒.๑๑) ห้อง Smart room   จำนวน   ๑    ห้อง 

๒.๑๒) ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา  จำนวน   ๑    ห้อง 

๒.๑๓) ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จำนวน  ๒    ห้อง  

๒.๑๔) ห้องแนะแนว    จำนวน   ๒    ห้อง 

๒.๑๕) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (๔๓๑ ) จำนวน   ๑    ห้อง 

๒.๑๖) ห้องปฏิบัติการศิลปะ  (๔๓๒ )  จำนวน   ๑    ห้อง 

๒.๑๗) โรงยิมเนเซียม   จำนวน   ๑    ห้อง 

๓) คอมพิวเตอร์ 

๓.๑)  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)    จำนวน   ๓๑๓  เครื่อง 

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน (All in One)  จำนวน    ๑๗๔  เครื่อง  

                                - ใช้สืบค้นข้อมูล (Touchscreen)   จำนวน      ๕๐  เครื่อง 

             - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน    ๑๓๔  เครื่อง    

๓.๒)  คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน     ๔๖  เครื่อง 

๓.๓)  I-PAD - Tablet        จำนวน     ๘๔  เครื่อง 

  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน      ๗๖  เครื่อง 

  - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน        ๘  เครื่อง 

 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

  ๔.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

๑ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง ๒๓๗, ๒๔๗, ๔๔๑, ๔๔๒, ๑๔๕ ตลอดปีการศึกษา 

๒ ป้ายนิเทศบริเวณทางเดินห้อง ๒๔๗, ๔๔๒, ๑๓๖ ตลอดปีการศึกษา 

๓ ป้ายนิเทศบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น ๔ ตึก ๔ ตลอดปีการศึกษา 

๔ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (๓๓๑) ตลอดปีการศึกษา 

๕ ห้องปฏิบัติการเคมี (๓๓๒) ตลอดปีการศึกษา 

๖ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (๓๔๒) ตลอดปีการศึกษา 

๗ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (๓๔๑) ตลอดปีการศึกษา 

๘ ป้ายนิเทศวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

๙ มุมตู้หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

๑๐ ป้ายนิเทศการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๒๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

๑๑ ห้องปฏิบัติการสังคม (๒๔๑) ตลอดปีการศึกษา 

๑๒ ห้องปฏิบัติการสังคม (๒๔๒) ตลอดปีการศึกษา 

๑๓ ห้องพระพุทธศาสนา (๑๔๑) ตลอดปีการศึกษา 

๑๔ ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 

๑๕ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

๑๖ ป้ายนิเทศคณิตศาสตร์ระเบียงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ตลอดปีการศึกษา 

๑๗ ระเบียงความรู้หน้าห้อง ๑๔๖ ตลอดปีการศึกษา 

๑๘ ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

๑๙ ห้องสมุดภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

๒๐ ป้ายนิเทศภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

๒๑ ระเบียงความรู้สืบสานความเป็นไทย อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตลอดปีการศึกษา 

๒๒ ป้ายนิเทศสุขศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

๒๓ ห้องพยาบาลโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตลอดปีการศึกษา 

๒๔ ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ (๑๑๑) ตลอดปีการศึกษา 

๒๕ ห้องเรียนตามอาคาร ตลอดปีการศึกษา 

๒๖ ป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 

๒๗ ห้องปฏิบัติการงานคหกรรม (๓๑๑ และ ๓๑๒) ตลอดปีการศึกษา 

๒๘ เรือนเพาะชำงานเกษตร ตลอดปีการศึกษา 

๒๙ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

๓๐ ป้ายนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

๓๑ ป้ายนิเทศบริเวณทางเดินห้อง ๔๓๒ ตลอดปีการศึกษา 

๓๒ ระเบียงความรู้ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

  



 

๒๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

๔.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

๑ วัดอัปสรสวรรค์ ๖ 

๒ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ๗ 

๓ ตลาดเจริญศรี ๒ 

๔ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ๒ 

๕ สถาบันเกอร์เธ่ ประเทศไทย ๒ 

๖ มูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo) ๒ 

๗ เจแปนฟาวน์เดชั่นศูนย์กรุงเทพมหานคร ๑ 

๘ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  

โรงเรียนวัดราชโอรส 

๑ 

๙ Google Classroom  ตลอดปีการศึกษา 

 

๕) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน 

๑ นายประสิทธิ์   โพธิสระ อัปสรศึกษา 

๒ นางจิราวรรณ  รัตนากร อัปสรศึกษา 

๓ นางภาสวดี     ชูแข อัปสรศึกษา 

๔ นายเกษม       ศรีพงษ์ ชีววิทยา 

๕ นายธนา         เครือวงค์ วิทยาศาสตร์ 

๖ นายจิรายุ       สิตานุรักษ์ เคมี 

๗ นายศิริชัย      บุญพิทักษ์ ฟิสิกส์ 

๘ นางวรวรรณ   สัตย์เพริศพราย ศิลปะไทย 

๙ นายเกรียงศักดิ์ ทองไสยพร การวาดภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังภายในวัด 

๑๐ นายเรืองนนท์  นักฟ้อน ดนตรีไทย 

๑๑ นางสาวสุวรรณี  ธารนารทกุล คณิตศาสตร์ 

๑๒ นายอาลี  ทองคำวงศ์    คณิตศาสตร์ 

๑๓ นางอนงค์  ตรีมีงคลายนต์    คณิตศาสตร์ 

๑๔ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาวชิโร พระพุทธศาสนา 

๑๕ พระมหามงคล   ฐิตสาโร ศาสนาเปรียบเทียบ 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๒๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน 

๑๖ พระมหาวิทยา พระพุทธศาสนา 

๑๗ ทีมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แนะแนวการศึกษาต่อ 

๑๘ ทีมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แนะแนวการศึกษาต่อ 

๑๙ ทีมแนะแนวจากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อ 

๒๐ ทีมแนะแนวจากคณาจารย์คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แนะแนวการศึกษาต่อ 

๒๑ ทีมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด แนะแนวการศึกษาต่อ 

๒๒ ทีมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

     



 

๒๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

          ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

            ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   

           - ระดับสถานศึกษา 

              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย 3.24  

           - ระดับชั้นเรียน  
 

 
 

ระดับชั้นเรียน 

 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 363 324 722 290 384 343 583 572 2375 3530 63.11 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 342 237 446 172 257 290 469 502 2534 3505 71.43 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 373 76 749 197 260 284 444 612 2730 3786 70.74 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 308 171 367 202 263 358 524 582 3134 4240 75.70 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 341 54 174 111 230 351 506 666 3858 5030 84.54 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 324 4 297 101 151 240 334 499 3546 4379 84.67 

รวม 2,051 866 2755 1073 1545 1866 2860 3433 18177 24470 75.12 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ร้อยละ 63.11 71.43 70.74 75.7 84.54 84.67 75.12
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๒๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย 2.87 3.12 3.13 3.27 3.35 3.53 3.24
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
ปีการศึกษา 2564
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564



 

๓๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 0 45 64 80 75 90 84 290 728 464 63.74 

คณิตศาสตร์ 0 146 248 77 88 98 123 92 192 1064 407 38.25 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 92 169 94 123 132 198 193 641 1642 1032 62.85 

สังคมศึกษาฯ 0 74 155 106 115 134 207 309 1441 2541 1957 77.02 

สุขศึกษาฯ 0 20 237 38 129 82 158 249 578 1491 985 66.06 

ศิลปะ 1 51 39 16 22 35 47 70 551 832 668 80.29 

การงานอาชีพ 1 12 79 42 57 52 119 157 915 1434 1191 83.05 

ภาษาต่างประเทศ 0 144 269 93 104 122 148 167 615 1662 930 55.96 

รวม 2 539 1241 530 718 730 1090 1321 5223 11394 7634 76.34 

ร้อยละ 0.02 4.73 10.89 4.65 6.30 6.41 9.57 11.59 45.84 100  
              

63.74

38.25

62.85

77.02

66.06

80.29
83.05

55.96

76.34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 43 105 37 48 55 105 98 192 683 395 57.83 

คณิตศาสตร์ 0 58 206 85 123 151 125 78 194 1020 397 38.92 

วิทยาศาสตร์ฯ 15 90 210 117 130 126 148 181 553 1570 882 56.18 

สังคมศึกษาฯ 0 29 80 29 56 61 107 197 1493 2052 1797 87.57 

สุขศึกษาฯ 0 42 173 39 65 69 174 146 660 1368 980 71.64 

ศิลปะ 0 13 93 10 24 20 40 59 425 684 524 76.61 

การงานอาชีพ 0 60 11 10 16 27 44 62 510 740 616 83.24 

ภาษาต่างประเทศ 0 9 51 38 50 60 136 232 1064 1640 1432 87.32 

รวม 15 344 929 365 512 569 879 1053 5091 9757 7023 71.98 

ร้อยละ 0.15 3.53 9.52 3.74 5.25 5.83 9.01 10.79 52.18 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564



 

๓๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 27 87 41 39 36 66 94 356 746 516 69.17 

คณิตศาสตร์ 0 81 117 44 73 75 124 154 446 1114 724 64.99 

วิทยาศาสตร์ฯ 22 54 209 77 93 97 155 236 619 1562 1010 64.66 

สังคมศึกษาฯ 1 28 161 46 69 88 118 164 1563 2238 1845 82.44 

สุขศึกษาฯ 0 74 88 35 55 49 100 118 973 1492 1191 79.83 

ศิลปะ 0 27 100 23 28 35 56 46 599 914 701 76.70 

การงานอาชีพ 0 10 81 28 29 48 58 62 486 802 606 75.56 

ภาษาต่างประเทศ 0 59 202 49 78 85 170 216 921 1780 1307 73.43 

รวม 23 360 1045 343 464 513 847 1090 5963 10648 7900 74.19 

ร้อยละ 0.22 3.38 9.81 3.22 4.36 4.82 7.95 10.24 56.00 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 24 78 25 64 80 136 160 437 1004 733 73.01 

คณิตศาสตร์ 7 31 114 63 77 99 123 119 299 932 541 58.05 

วิทยาศาสตร์ฯ 13 32 152 119 146 187 257 267 1145 2318 1669 72.00 

สังคมศึกษาฯ 0 24 100 43 75 94 162 263 1698 2459 2123 86.34 

สุขศึกษาฯ 0 25 36 26 33 34 53 60 963 1230 1076 87.48 

ศิลปะ 0 21 21 12 10 5 13 18 566 666 597 89.64 

การงานอาชีพ 0 12 27 8 10 11 18 21 529 636 568 89.31 

ภาษาต่างประเทศ 1 40 98 38 71 104 192 246 1146 1936 1584 81.82 

รวม 21 209 626 334 486 614 954 1154 6783 11181 8891 79.52 

ร้อยละ 0.19 1.87 5.60 2.99 4.35 5.49 8.53 10.32 60.67 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564



 

๓๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 7 11 8 13 47 99 208 745 1138 1052 92.44 

คณิตศาสตร์ 0 11 31 29 44 83 126 169 561 1054 856 81.21 

วิทยาศาสตร์ฯ 7 9 51 74 110 174 275 280 1808 2788 2363 84.76 

สังคมศึกษาฯ 0 13 53 25 56 78 131 234 1912 2502 2277 91.01 

สุขศึกษาฯ 0 2 19 13 40 46 77 143 1024 1364 1244 91.20 

ศิลปะ 0 16 31 11 16 22 19 29 648 792 696 87.88 

การงานอาชีพ 0 6 5 0 5 2 6 5 111 140 122 87.14 

ภาษาต่างประเทศ 1 11 88 41 63 107 169 230 1358 2068 1757 84.96 

รวม 8 75 289 201 347 559 902 1298 8167 11846 10367 87.51 

ร้อยละ 0.07 0.63 2.44 1.70 2.93 4.72 7.61 10.96 68.94 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 0 0 30 26 67 80 144 153 588 1088 885 81.34 

คณิตศาสตร์ 0 3 33 39 58 98 117 136 518 1002 771 76.95 

วิทยาศาสตร์ฯ 0 0 22 3 33 46 90 160 1078 1432 1328 92.74 

สังคมศึกษาฯ 0 14 137 34 39 54 85 159 1654 2176 1898 87.22 

สุขศึกษาฯ 0 7 44 16 18 25 28 61 1097 1296 1186 91.51 

ศิลปะ 0 3 44 6 9 12 19 36 543 672 598 88.99 

การงานอาชีพ 0 2 22 10 8 9 15 23 647 736 685 93.07 

ภาษาต่างประเทศ 0 4 55 24 38 51 94 166 1550 1982 1810 91.32 

รวม 0 33 387 158 270 375 592 894 7675 10384 9161 88.22 

ร้อยละ 0.00 0.32 3.73 1.52 2.60 3.61 5.70 8.61 73.91 100  
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564



 

๓๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ และ ๖ 

ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 

ภาษาไทย 65.75 66.57 65.32 54.16 55.73 60.01 

คณิตศาสตร ์ 29.79 31.03 27.12 32.41 32.42 30.44 

วิทยาศาสตร ์ 30.47 32.21 33.59 33.05 38.89 33.69 

สังคมศึกษาฯ - - - 42.32 41.29 45.28 

ภาษาอังกฤษ 40.56 44.25 37.32 36.06 37.21 42.04 
               

 

                       ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 65.32 27.12 33.59 37.32 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.กท.1 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 59.76 32.32 35.98 43.22 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทัง้หมด 59.76 32.32 35.98 43.22 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
 

 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.01 30.44 33.69 45.28 42.04 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.กท.1 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทัง้หมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



 

๓๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) จำนวนของ 

นักเรียนที่ได้ 

ระดับดี-ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 363 271 92 0 - 363 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 342 256 86 0 - 342 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 373 333 31 9 - 364 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 308 239 69 0 - 308 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 341 321 18 2 - 339 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 324 266 58 0 - 324 

รวม 2051 1686 354 11 0 2040 

เฉลี่ยร้อยละ 100 82.20 17.26 0.54 0.00 99.46 

 

                         

 
 

 

  

0

20

40

60

80

100

ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

82.20

17.26 

0.54 ๐ 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๓๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

   ๑.๑๐.๔  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

   

 
 

ด้าน 

 
จำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน 
(ร้อยละของนักเรียนตามระดับ

คุณภาพ) 

 
จำนวนของ 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับดี-ดีเยี่ยม  
ดีเยี่ยม 

 
ดี 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

1 ด้านการสื่อสาร 2051 1761 286 4 0 2047 

2 ความสามารถด้านการคิด 2051 1621 421 9 0 2042 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 2051 1671 368 12 0 2039 

4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2051 1847 204 0 0 2051 

5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2051 1970 80 1 0 2050 

รวม 2051 1754 293 4 0 2047 

เฉลี่ยร้อยละ 100 85.52 14.29 0.19 0 99.8๐ 
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ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 256๔

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

85.52 

14.29 

0.19 ๐ 



 

๔๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

   ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 

ระดับ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) จำนวนนักเรียน

ระดับดี ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 363 246 112 5 0 358 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 342 243 99 0 0 342 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 373 289 82 2 0 371 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 308 210 83 13 2 293 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 341 272 67 2 0 339 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 324 298 26 0 0 324 

รวม 2,051 1,558 469 22 2 2,027 

เฉลี่ยร้อยละ 100 75.96 22.87 1.07 0.10 98.83 

       
  

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๔๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

    ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 363 362 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 342 342 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 373 373 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 308 308 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 341 341 0  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 324 324 0 

รวม 2,051 2,050 1 

เฉลี่ยร้อยละ 100 99.95 0.05 
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ผ่าน

ไม่ผ่าน



 

๔๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

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

สถานศึกษา 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์รับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เมื่อวันที่  ๒๖ ,๒๗– ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนนที่

ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพและสขุภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ทำเปน็ ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๒ ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

                ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา 

                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดย 

                สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ 

               วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง 

               สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 

                 บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 

                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ 

                 เป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๖๔ ดีมาก 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๔๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนนที่

ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป     ใช่   ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี              ใช่   ไม่ใช่ 

• ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน               ใช่   ไม่ใช่ 

      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 

๑. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี ๒๕๕๕ 

 ๑.๑  จุดเด่น 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย 

- การดำเนินการตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ทำให้งานประสบความสำเร็จ 

- นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมและพัฒนาตนเอง 

- ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน จึงให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

- การทำ MOU เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและ 

มีวัฒนธรรมการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 

  ด้านการจัดการศึกษา 

- ครูให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ พัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จเพื่อคุณภาพ

ของโรงเรียน 

- ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องทำให้

ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

- คณะกรรมการสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ

ระบบการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  จึงสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การบริหารจัดการ  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุน 

การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

     



 

๔๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

- มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เหมาะต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

- มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 

  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบเรียนรู้ 

ที่ยัง่ยืนส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

- ครูมีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ 

- โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวัดโบราณถึง ๕ วัด  ทำให้การพัฒนา

ผู้เรียน ตามเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  

วัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นกระทำได้ตลอดปี    

  ด้านมาตรการส่งเสริม  

- โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชัดเจน 

- การวางแผนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติในเชิงลึก 

ลงรายวิชา ทำให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผลการเรียน  

มีการนำผลการวิเคราะห์ มาวางเป้าหมาย ทำ MOU ระหว่างโรงเรียนและกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

- บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

- มีการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติจริง วิธีการทำงาน การพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายโดยจัด

กิจกรรม สนับสนุนโดยดำเนินการในระบบของโรงเรียนทำให้เกิดความพร้อมเพรียงและ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริหาร ที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน คือ 

การแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดหัวหน้าสายชั้น  

ในการดำเนินงานและติดตามงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- พัฒนางานโครงการ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านการคิด ริเริ่ม 

สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เช่น จัดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างสม่ำเสมอ  

จัดหาสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด จัดกิจกรรมกระตุ้นนักเรียนกลุ่มเงียบ 

เก็บตัวให้ได้แสดงศักยภาพ   

- การเพ่ิมเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย สถานที่ออกกำลังกาย 

- วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม 
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  ด้านการจัดการศึกษา 

- การดึงชุมชน ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน   

- พัฒนาให้ครูมีความชำนาญในการใช้ ICT จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- นำชุมชนมาถ่ายถอดความรู้ให้แก่นักเรียน ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน 

  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  -    จัดทำโครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

      -    การส่งเสริมการใช้ ICT โดยการวางระบบเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และการสืบค้น 

                          สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- โรงเรียนควรเปิดสอนภาษาอาเซียน ซึ่งเป็นภาษาเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษาเขมร 

ภาษาบาฮาซา เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน 

 ด้านมาตรการส่งเสริม 

  พัฒนาผลการดำเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มให้สูงขึ้น โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา 

และการงานอาชีพ โดยเน้นวิเคราะห์ในเชิงลึก 

- นำผลการเรียนรู้  

ที่เป็นจุดอ่อน และมาวางแผนการแก้ไข 

- สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ 

๑.๓ ข้อเสนอแนะ 

  -     เพ่ิมบุคลากรการสอนตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

  -     อบรมพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

-     เขตพ้ืนที่ควรบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เข้าสู่การทำงานตามปกติของโรงเรียน  

      เพ่ือไม่ให้เกิดการสับสน และลดภาระงานของครู  
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๒. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ๒.๑  จุดเด่น 

 -   ผู ้เร ียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสุภาพ อ่อนโยน  มีจิตอาสา  

รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ คิดเป็น ทำเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์คือ 

“กุลสตรีไทย น้ำใจงาม” สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์คือ “โรงเรียนอบอุ่น ปลอดภัย” 

มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 -   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีความมุ่งมั่น มีความสามารถในการบริหาร

จัดการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน

การบริหารทั ่วไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยนำข้อเสนอแนะจาก

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นผลส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 -  สถานศึกษามีการนำผลการประเมินครูมาพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 -  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความต่อเนื่อง 
 

 ๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 

  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

                    ๒.๓  ข้อเสนอแนะ 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์

สาเหตุและปัญหาที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น การสอน

เสริมศึกษา วิเคราะห์แนวข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ผู้เรี ยนมีความรู้ความ

เข้าใจให้ครอบคลุมในเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไม่มี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ไม่มี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  ไม่มี  
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  ๑.๑๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๒)  ของสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  จาก สมศ.            

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
  

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี   ดังตารางต่อไปนี้ 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

๔. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 

                        

จุดเด่น  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์งานจากการอ่าน สามารถใช้เทคโนโลยี             

ในการค้นคว้าหาข้อมูล มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ที่ดี และมีความสามารถในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์

ชิ้นงาน  

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย มีการพัฒนานวัตกรรม        

ชั้นเคลื่อน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา         

การคิดสร้างสรรค์เพ่ิมสูงขึ้น  

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในสถานศึกษา

คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ กุลสตรีไทยน้ำใจงาม มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับความเป็นกุลสตรีไทย มีจิตอาสาช่วยเหลือ

สังคม ช่วยเหลือสถานศึกษา ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมภายในชุม ชน               

มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเด่น มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนาน ด้านการถ่ายทอดงานจาก

รุ่นพี ่สู ่ร ุ ่นน้อง การเคารพยกย่องซึ ่งกันและกัน แต่งกายเรียบร้อย อุทิศตนเพื ่อผู ้เรียนและสถานศึกษา                  

มี               การบริหารจัดการที่ดี ทำงานเป็นทีม  

๒. สถานศึกษาเป็นต้นแบบของโครงการด้านการจัดการศึกษาจำนวนมาก ได้แก่ โครงการลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  ๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน  

  ๒. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนา

นวัตกรรม ให้ผู้เรียนได้เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย       

ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

  ๓. ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถและ     

เต็มตามศกัยภาพของผู้เรียน เป็นครูมืออาชีพ  

จุดที่ควรพัฒนา  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๑. ครูควรพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดการเรียน

การสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๒. ครูควรพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ควรต่อยอดและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงประเทศในยุค ๔.๐ ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานที่บูรณาการแนวคิดคณิต-วิทย์-

เทคโนโลยี หรือการสร้างโปรแกรมดิจิตอลหรือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการจึงเห็นความสมควรเสนอแนะดังนี้  

๑. ให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง        

ให้นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA  

๒. ควรรณรงค์ให้ผู้เรียนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาเรียนได้สวมหมวกนิรภัยทุกคน อาจจัดบริเวณ

ภายนอกสถานศึกษาเป็นเขตปลอดการไม่สวมหมวกนิรภัยและจัดทาชั้นวางหมวกหมวกนิรภัยสำหรับผู้เรียนไว้

ในบริเวณภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเก็บหมวกนิรภัย กำหนดการดำเนินการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ   

  ๒. จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับครูและบุคลากร โดยใช้วิทยากรจากเจ้าของภาษา และส่งเสริมครู

ให้เข้ารับการอบรมที ่สถาบันสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๔๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการใช้นวัตกรรมชั ้นเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นในทุกภาคเรียน จึงควรที่ จะต่อยอดการพัฒนา

แบบฝึกให้มีความหลากหลายและใช้ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทำทุกวัน วันละ ๑๕-๓๐ นาทีหรือ

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์มากขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับการ

ยอมรับในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาที่อยู่ในเขตภาษีเจริญได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาท มีความสุภาพเรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ 

คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓  มีความยั่งยืน         

เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ แต่ควรที่จะคงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาไว้ด้วย 

คือ โรงเรียนอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับโรงเรียนสตรี จึงควรที่จะดำเนินการพัฒนาควบคู่กันทั้ง

ความเป็นกุลสตรีและความอบอุ่นปลอดภัยให้กับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาได้รับการยอมรับว่าผู้เรียนมี

ระเบียบวินัย เป็นคนดี มีจิตอาสาและมีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นต้นแบบการเป็นกุลสตรีไทยในเขตภาษีเจริญ

อยู่แล้ว จึงควรต่อยอดโดยการประชาสัมพันธ์และฝึกฝนผู้เรียนให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ

สถานศึกษาอื ่นๆ ได้มาเรียนรู ้และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู ้เรียนมากขึ ้นจนสามารถได้รับ           

การยอมรับให้เป็นความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

  สถานศึกษามีแบบอย่างที ่ด ีอยู ่แล้วในด้านวัฒนธรรมขององค์กรสมควรที ่จะพัฒนาระบบการ

บริหารงาน SAMER โดยใช้เทคนิค ๔T จนสามารถเป็นนวัตกรรมทางการบริหารได้อย่างแท้จริง สามารถ

พัฒนาการบริหารและการจัดการทุกด้านจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น องค์กรอื่นได้มาเรียนรู้และ

นำไปจัดทำเป็นแบบอย่างอีกด้านหนึ่ง   



 

๕๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  ครูจัดกระบวนการสอนที ่ช ่วยให้ผู ้เร ียนเกิดกระบวนการคิดได้ปฏิบัต ิจริง (Active Learning)             

ด้วยนวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ตื่นตัว

ในการเร ียนร ู ้  คร ูม ีความสามารถในการสอน ดังน ั ้นจ ึงควรนำมาพัฒนาต่อยอด โดยคร ูว ิ เคราะห์  

ผลของเครื่องมือ  การสอนคิดเป็นระบบ เมื่อนำไปใช้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดี สมควรที่จะพัฒนา

แบบอย่างที่ดีให้เพิ่มขึ้นจนสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป  

  สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

  สถานศึกษามีความโดดเด่นเฉพาะทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในระดับ

ภูมิภาค สมควรที่จะพัฒนาเพิ่มข้ึนและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ชุมชน สังคม และองค์กรอื่นได้ทราบ 

มีการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถเป็นต้นแบบและความโดดเด่นใน

ระดับชาติต่อไป 
                ผลการประเมินความโดดเด่น 
                                   

ประเด็น / เรื่องที่โดดเด่น ระดับคุณภาพ 

 

วิชาการควบคู่คุณธรรม 

  

   เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น  

       ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

   เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น  

       ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

   เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่น  

       ระดับท้องถิ่น / ภูมิภาค (C1) 

   ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

       การประเมินความโดดเด่น 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  



 

๕๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

๑.๑๒ ผลงานดีเด่น / รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) / นวัตกรรม

(Innovation)  ของสถานศึกษา 

๑) ประเภทสถานศึกษา   

ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (OBEC Awards) 

ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ 

ทักษะชีวิต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ (OBEC Awards) ระดับ

ภาคกลางและภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท

มัธยมศึกษา 

ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับ

เหรียญทองประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

    

      ๒) ประเภทผู้บริหาร 

   

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้น

พ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  

มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

  

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓) ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน              

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ  

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น

ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล

ผู้ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 

๑๐ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

นางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

นางสาวบุตรียา  รัตนมณี 

นายศุภชัย อัครชูวงศ์ 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด

เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชา

เทคโนโลยี ด้านวิชาการ การประกวด

หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ

ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล 

ผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 

นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพย์ทวี 

นางสาวจริยา เขตนิมิตร 

นางสาวบุตรียา รัตนมณี 

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ 

นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์ 

นางสาวญาโณทัย ฉาไธสง 

นายวรินทร ชัยสัมพันธ์กุล 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 

และทักษะชีวิต 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

๕๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

นางสาวเมธ์วดี กาญจนสรวง 

นางสาวสุธาสินี ด้วงโต้ด 

นายภานุมาต พงษ์เส็ง 

นางสาววรางคณา ขอบขำ 

นางสาวภคพร สุวรรณหงษ์ 

นางพิชญาภัค  รุ่งโรจน์นภาดล 

นางสาวณิชารัศม์ วีรสนองศักดิ์ 

นางสาวอารีรัตน์ ทองมูล 

นายธรรมนูญ ลพรวี ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ มูลนิธิฮาคูโฮโด 

นายธรรมนูญ ลพรวี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

รูปแบบออนไลน์หัวข้อ การแข่งขันเล่านิทาน

พ้ืนบ้านภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายธรรมนูญ ลพรวี ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคลิปวีดีโอรีวิวของ

ดีประจำจังหวัดภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทองและได้เป็น

ตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค 

โรงเรียนวัดราชโอรส 

นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ 

 

ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ในการประกวดเดี่ยว

เครื่องดนตรีไทย และขับร้องระดับชาติ “ 

เสริมประสบการณ์สืบสานสังคีตไทย” 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นางสาวบุตรียา  รัตนมณี 

 

รางวัลปิยชนม์คนการศึกษา ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ รางวัลนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) ประเภท การจัดการเรียนการ

สอนถ่ายทอดสด (Online) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ

คุณภาพเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด รางวัลนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) ประเภท การจัดการเรียนการ

สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-Demand) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับคุณภาพเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นายศุภชัย อัครชูวงศ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด

เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น 

ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล 

ผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นางสาววราลักษณ์ สุขอาษา 

นางสาวพรลดา มลิทอง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

นางสาวชณัญธิดา เสสตะญาติ 

นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 

นางสาวอโนทัย สมส่วน 

นางสาวชญานิศ ทองมาก 

รางวัลครูผู้มีความมุ่งมั่นใน 

การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวขนิษฐา บุญคง    

นายภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว 

รางวัลครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๑/๗ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางอัญชลี เศรษฐทรัพย์ทวี 

นางสาววราลักษณ์ สุขอาษา 

นางสาวศุภาณกุล สุขสมศรี 

นางสาวหนึ่งฤทัย ส่งทอง 

นางสาวบุตรียา รัตนมณี 

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 



 

๕๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสบงกช จำนงชอบ 

นางสาวนุสรา เชียงทอง 

นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์ 

นางสาววราลักษณ์ สุขอาษา 

นางสาวปัณฑิตา เข็มกลัด 

นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ 

นางสาวรัฐติกาล สุขแก้ว 

นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาต ุ

นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด 

นางสาวภคพร สุวรรณหงส์ 

นางสาวอโนทัย สมส่วน 

นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ 

นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล 

รางวัลครูที่ปรึกษาผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวปิยวรรณ แสงวิเศษ 

นางสาวปัณฑิตา เข็มกลัด 

นางสาวอารีรัตน์ ทองมูล 

นางสาววรรณนิสา สายญาติ 

นายปรัชญา จิตร์ระเบียบ 

นางสาวพรพรรณ ศรีสิริรัตน์ 

นางสาวบุตรียา รัตนมณี 

นางสาวพรลดา มลิทอง 

รางวัลครูผู้สนับสนุนกลุ่มบริหารทั่วไปและ

ประสานติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีน 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 

ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล : โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (เพิ่มเติม)  

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๔) ประเภทนักเรียน 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวกัญญาพัชร ศรีคำภา  

ชั้น ม.๔/๔ 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 

และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง 

มาสู่ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกฤษยา พิทักษ์พงศ์ 

 

 

รางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดเอก

ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราช

กุมารรี ระดับชาติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นางสาวภิญญาพัชญ์ ถาวรศาสนวงศ์  

ชั้น ม.๓/๒ 

รางวัลเด็กดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 

๒๕๖๕ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวดุสิตา ยศสมศักดิ์ 

ชั้น ม.๕/๕ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน

พ้ืนบ้านภาษาญี่ปุ่น  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาวดวงหทัย  แสงแห่งธรรม 

ชั้น ม.๖/๖ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

OKLS โรงเรียนภาษาและ

ภูมิปัญญาตะวันออก 

นางสาวจรัสทิพย์   กำจร 

นางสาวอารียา   โพชนะจิตร 

ชั้น ม.๖/๕ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญ

ทองการแข่งขันคลิปวีดีโอรีวิวของดี

ประจำจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วม 

การแข่งขันในระดับภูมิภาค 

โรงเรียนวัดราชโอรส 

นางสาววรรณไวย   ไตรรัตนาศักดิ์ รางวัลชนะเลิศ                       

แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.ปลาย 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

เด็กหญิงยลกาญจน์   สว่างผ่องแผ้ว รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาจีน ม.ต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวภัทรวดี  อัศวเรืองโรจน์ รางวัลชนะเลิศการออกแบบ 

การ์ดอวยพรภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวนริศรา  จันทร์ดีสุขใจ รางวัลชนะเลิศ                          

ประกวดบัตรอวยพรภาษาฝรั่งเศส      

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวณัฐรพินท ์  วิโรจน์รังสรรค์ 

นางสาวดาวประกาย   แซ่ยั้ง 

รางวัลชนะเลิศ 

ประกวดคลิปวิดิโอภาษาฝรั่งเศส 

 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 



 

๕๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวเบญจมาพร    โฉมโสธร 

นางสาวมัลลิกา    เกษี 

เด็กหญิงวรางคณา   วาสุกรี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง 

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวเขมิกา        แซ่เนิน     รางวัลชนะเลิศแข่งขันภาษาอังกฤษ 

 ม.ปลาย 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวดุสิตา    ยศสมศักดิ์   รางวัลชนะเลิศ                          

บัตรอวยพรภาษาญี่ปุ่น  

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวชาลิสา     ยิ่งถาวรสขุ  รางวัลชนะเลิศ                          

บัตรอวยพรภาษาเยอรมัน 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวทิพพาวดี     อินทนน  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลง

ภาษาเยอรมัน 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

ภัคนันท์  ณัฐปาณีธรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.๑  

/ ชนะเลิศ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

อิสสริยา  พงษ์เพ็ชร การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.๔ / 

ชนะเลิศ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

ศิริลักษณ์  เลื่อนทอง เต้นออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกาย

สุขภาพจิต/รางวัลชนะเลิศ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวภิญญาพัชญ์  ถาวรศาสนวงศ์ 

ชั้น ม.๓/๒ 

 

รางวัลชนะเลิศ  

การประกวดมารยาทไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 

นางสาวกมลพรรณ  โอภาสพิทยุตม์ 

ชั้น ม.๖/๖ 

รางวัลชนะเลิศ  

การประกวดมารยาทไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 

เด็กหญิงวราลักษณ์ วรารักษพงศ์  

ชั้น ม.๓/๙ 

 

รางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขัน MATH ART  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวฐิติภา ธนิยวรนนท์  

ชั้น ม.๖/๓ 

รางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขัน MATH ART  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๕๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัชชา  สอนราษฎร์  

ชั้น ม.๒/๒ 

 

รางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขัน SUDOKU 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

เด็กหญิงกชพร  สุวรรณมณี  

ชั้น ม.๒/๑ 

 

รางวัลชนะเลิศ  

กิจกรรมการตอบคำถามทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวภัลย์ศุภา  สิทธินันทกร 
ชั้น ม.๕/๑ 

รางวัลชนะเลิศ  

กิจกรรมการตอบคำถามทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

เด็กหญิงจีระนันท์ ราชบุดศรี  
ชั้น ม.๓/๙ 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประเภทกิจกรรม

วาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

นางสาวจิราพร ศิริพันธ์  

ชั้น ม.๖/๑ 

นางสาวณิวรินทร์ ทรงศักดิ์ศุภโชค  

ชั้น ม.๖/๑ 

นางสาวณัฐนิชา สดสวย  

ชั้น ม.๖/๑ 

นางสาวอารดา จันทร์คำ  

ชั้น ม.๖/๑ 

นางสาวสุธิณี ปิ่นปิติ 

ชั้น ม.๖/๑ 

กิจกรรมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ประเภทกิจกรรมแข่งขันเกมส์วิทย์ 

Kids สร้างสรรค ์

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

    

ประเภทนักเรียน หน่วยงานที่มอบรางวัล :  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (เพิ่มเติม) 

                                                



 

๖๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                   

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 

๑. ด้านกายภาพ 

1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 

 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3  มาก 

  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 

  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น                                                                                         1  น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้อง

พิเศษ / แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ 

     พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ 

 ไม่พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ  

 และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 

การเรียนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ   

 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่  

 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่    

 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

๒. ด้านบุคลากร 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 

  ไม่มีผู้อำนวยการ/ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ   

 สถานศึกษา  

1   น้อย 

2) จำนวนครู    มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 

  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี    

     ครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจำนวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 

3)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการ

พัฒนาตนเองของครู

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 

  ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๖๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 

ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้งหมดใน 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการ

เข้าร่วมกิจกรรม PLC 

ของครูระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง                                                                                          1  น้อย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 

  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 

  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1  น้อย 

๖) การให้ความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพ

การศึกษาใน 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน   

       คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 

      คุณภาพฯกับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      เรื่องการประกันคุณภาพฯ     

1   น้อย 

๓. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 

1) การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง 

  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ารว่มประชุมหรือกิจกรรม 

      ของสถานศึกษา  

3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม 

      ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ   

      กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 

อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 

2-3 ครั้งต่อปี 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

1   น้อย 

 

 



 

๖๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 

๓. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก (ต่อ) 

3)  การสน ั บสน ุ นจาก

หน่วยงาน /องค ์กรที่

เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา

สถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา

สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ

การพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา

สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

 สรุประดับความพร้อม 
 

                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  ๑๑ รายการ 

                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ๑ รายการ 

                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย  -  รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๖๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  



 

๖๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
       

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ มีการบริหารงานแบบ SAMER System Model โดยกระจายอำนาจ 

การบริหารจัดการ ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน

เป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร

ทั่วไป ตามผังโครงสร้าง ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ของสถานศึกษา 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวพิชามญฐ ์ แซ่จั่น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางอังสนา  ตั้งตระกูล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางอังสนา  ตั้งตระกูล 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

มูลนิธิสตรีวดัอัปสรสวรรค ์

- งานบริหารกลุม่สาระฯ 
- งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผล ประเมนิผลและเทยีบ 
  โอนผลการเรียนรู ้
- งานวจิัยพฒันาคุณภาพการศกึษา 
- งานสือ่ เทคโนโลย ีและพฒันา 
  ระบบเครือข่ายห้องเรยีน 
  คอมพวิเตอร ์
- งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้

- งานนเิทศการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานประสานส่งเสริมและสนับสนนุ 
  งานวิชาการแก่ครอบครัว ชมุชน  
  องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอืน่ที่ 
  จัดการศกึษา 
- งานรับนักเรยีน 
- งานทะเบียนนักเรยีนและจดัทำ 
  สำมะโนนกัเรียน 
- โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทาง 
  คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบ ติดตาม  
  ประเมินผลและรายงานผล 

  การใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัต ิ
  ราชการ 
- งานสวัสดิการโรงเรยีน 
- งานแผนงานโรงเรยีน 
- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
  หน่วยงาน 
- งานแผนงานกลุม่บริหาร 
  งบประมาณ 
- งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร 
  งบประมาณ 
- งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน/ 

  ค่ารักษาพยาบาล 

- งานอาคารสถานที่และ 
  สภาพแวดล้อม 
- งานพัฒนาตกแต่งบรรยากาศและ 
  สิ่งแวดลอ้ม 
- งานดแูลรกัษาความสะอาด 
- งานป้องกันอุบัติเหตแุละอัคคีภัย 
- งานสำนักงานกลุม่บริหารทั่วไป 
- งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทัว่ไป 
- งานแผนงานกลุม่บริหารทั่วไป 
- งานพัสดกุลุ่มบริหารทัว่ไป 
- งานธรุการ-สารบรรณ 
- งานดแูลเครอืข่าย ซอ่มบำรุง 
  คอมพวิเตอรแ์ละศูนย์บรกิารสือ่ 
- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลย ี
  เพื่อการศกึษา 
- งานยานพาหนะ 
- งานธนาคารโรงเรยีน 

 

- งานสำนักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
- งานแผนงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
- งานพัสดกุลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานทะเบียนประวัตแิละปรับวุฒ ิ
- งานบำเหน็จความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
- งานพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม 
  ประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการ 
- งานรกัษาวนิัยข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศกึษาและนักเรยีน 
- งานใบประกอบวิชาชีพและบัตร 
  ราชการ 
- งานบันทึกการปฏิบัติราชการของคร ู
  และบุคลากร 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานระบบดุแลช่วยเหลอื 
- งานครทูี่ปรกึษา 
- งานพัฒนาความประพฤตแิละ 
 ระเบียบวินยั 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 

  เป็นโรงเรียนสตรีชั้นนำด้านคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
      1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
               พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา  

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ผู ้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ TQA และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 
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         วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐาน                    
           ความเป็นไทย 
     1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
     1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “กุลสตรีไทย น้ำใจงาม” และตามคุณธรรม 
           อัตลักษณ์ของลูก อ.ส. 
 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร     
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2551 
     2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีสุขภาวะที่ดีตามเกณฑ์ 
     2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs+8Cs) 
     2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
           และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
     3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
           การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

     4.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพ TQA และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
             ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     4.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยคุณภาพ (TQA) 
     4.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
     4.3 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน 
           มีประสิทธิภาพ 
     4.4 เพ่ือให้ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
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     4.5 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 
     4.6 เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพโดยเครือข่ายผู้ปกครอง  และคณะกรรมการ    
           สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    

๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

1 
คุณภาพผู้เรียน 

โครงการที่ 1   โครงการคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง 
โครงการที่ 2   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการที่ 3   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทไทย 4.0 
โครงการที่ 4   โครงการสุนทรีชีวีมีสุข 
โครงการที่ 5   โครงการกุลสตรีไทยมีน้ำใจสานสายใยสู่ชุมชน 
โครงการที่ 6   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการที่ 7   โครงการอัปสรฯรู้คุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 13 โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการสู่เวที 
                   ระดับประเทศ 
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศ 

2 
กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ 

โครงการที่ 8   โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 
โครงการที่ 9   โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงและ 
                   สร้างขวัญกำลังใจ 
โครงการที่ 10 โครงการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ TQA 
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้สู่สากล 
โครงการที่ 12 โครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล 
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โครงการที่ 3   โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทไทย 4.0 
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้สู่สากล 
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศฯ
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล 
โครงการที่ 16 โครงการส่งเสริมศักยภาพนางฟ้าสู่ความเป็นเลิศทาง 
                   วิชาการ 

 

 

 

 



 

๖๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๖๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  



 

๗๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม (๔๗.๔๖ คะแนน) 

ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ๕๐ คะแนน 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๕๐.๐๐ ๔๗.๒๙ ยอดเยี่ยม ๙๔.๗๙ 
๑.๑   ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
        การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

  ๕.๐๐ ๔.๕๙ ยอดเยี่ยม ๙๑.๘๖ 

๑.๒   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
        วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         และแก้ปัญหา 

๕.๐๐ ๔.๘๗ ยอดเยี่ยม ๙๗.๔๒ 

๑.๓   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕.๐๐ ๔.๘๕ ยอดเยี่ยม ๙๖.๙๘ 

๑.๔   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร  

๕.๐๐ ๔.๙๐ ยอดเยี่ยม ๙๗.๙๐ 

๑.๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๕๖ ยอดเยี่ยม ๗๑.๑๐ 

๑.๖   ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน 
        อาชีพ  

๕.๐๐ ๔.๙๒ ยอดเยี่ยม ๙๘.๔๙ 

1.7   คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
        กำหนด 
1.8   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.9   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
        และหลากหลาย 

5 
 

5 
5 

4.๙๗ 
 

4.7๙ 
4.๙๓ 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอมเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

9๙.๔๖ 
 

9๗.๘๑ 
9๘.๖๓ 

 
1.10 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5 4.๙๑ ยอดเยี่ยม 9๘.๒๐ 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู ้เรียนในความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

โครงการต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ออนไซต์ และไฮบริดจ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบเสาะความรู้และสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

วิชาการเขียน, วิชาการพูดในที่ชุมชน  กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษขั ้นสูง (Advance English Camp) 

กิจกรรมอัปสรสวรรค์รักการอ่านกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ การจัดการ

แข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน MATH ART ในหัวข้อ“กรุงเทพฯ ในฝัน” การแข่งขัน SUDOKU การประกวด

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โปสเตอร์หัวข้อ "นวัตกรรมวิทย์ พิชิต covid-๑๙ และการสร้างนวัตกรรมประจำห้องเรียนผ่านการทำโครงงาน

บูรณาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเก่งเพ่ิม

เสริมอ่อนกับนักเรียนที่ มีผลการเรียนคะแนนลงท้ายด้วย ๔ , ๙  และกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์                   

ทางการเรียนให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะพื้นฐาน มีเจคติที่ดีต่องานอาชีพ และภูมิใจในท้องถิ่นตระหนักถึงความเป็นไทย สามารถปรับตัวและ

ยอมรับได้ในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ผ่านวิชาอัปสรศึกษา วิชาท้องถิ่นศึกษา กิจกรรมเสริม

ทักษะด้าน CODING  กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่ทางอาชีพ (Career path : the next gen)  กิจกรรมเทิดทูน

สุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส 

กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมกีฬาภายใน (E-sport) และกิจกรรมวัยสวยวัยใส ภายใต้โครงการกุลสตรีไทย 

น้ำใจงาม  โครงการห้องเรียนสีขาว โครงงานคุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง        

รู ้เท่าทันและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่อการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน  

๒. ผลการดำเนินงาน 

  ๒.๑ ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือทดสอบความสามารถจากหน่วยงานภายนอกหลายรายการจนได้รับ

รางวัลเด็กและยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื ่อเยาวชน  ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ รางวัล “เด็กดี ศรีแผ่นดิน” ประจำปี 2565  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น              

การเล่านิทานพื ้นบ้านภาษาญี ่ปุ ่น มหาวิทยาลัยบูรพา  รางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี ่ยวระนาดเอก                    

ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 

   ๒.๒ ผู ้เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ ้นไป จำแนกตามกลุ ่มสาระฯ โดยเทียบกับ                   

ปีการศึกษา 256๓ สูงขึ้น ๓ กลุ่มสาระฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่งผลให้ภาพรวมของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิม             

ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  และมีผลการทดสอบ

ระดับข้ันพืน้ฐานสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 

    ๒.๓ ผู ้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 99.46 ได้คะแนน 4.97 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อเทียบระดับคุณภาพคือ ยอดเยี่ยม 

 

 



 

๗๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๓. จุดเด่น 
          ๓.๑  ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมประจำห้องเรียนผ่านการทำโครงงานบูรณาการ 
(One Classroom One Project) โดยอาศัยทักษะการอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ     
การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง            
มีสติ สมเหตุผล และสร้างเป็นชิ้นงานได้ 
     ๓.๒ ผู้เรียนมีความรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นำความรู้ไปแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนได้    
จนผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น คลิปวีดีโอรีวิวของดี
ประจำจังหวัด และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1 ไปเข้าร่วม                   
การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป 
  ๓.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และวิถีชีวิต มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัว ให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรเพศวิถีเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
   ๓.๔ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Blended Learning และ 
Hybrid Learning ตามความพร้อมของผู้เรียน และความสมัครใจของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองโลก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
พหุวัฒนธรรม พฤติกรรมที่แตกต่าง ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน 
มีโลกทัศน์กว้างไกล คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง เห็นคุณค่าของความเหมือนและความแตกต่าง และ
สำนึกสาธารณะการอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอย่างสันติสุข 
๕. นวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
   โครงงานบูรณาการประจำชั้นเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาและสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ตาม
ความสนใจ โดยสามารถบูรณาการความรู ้ 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ และบูรณาการกับโครงงานคุณธรรม 
โรงเรียนสีขาว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และวิชา IS โดยจัดทำโครงงาน
ในรูปแบบวิจัย 1 ห้อง 1 โครงงาน ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งเป็นการลดภาระงานของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์                 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น  โครงงานเรื่องการทำกระถางต้นไม้จากกระดาษรีไซเคิล, 
โครงงานการศึกษาผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                 
โคโรนา ๒๐๑๙, โครงงานแสงสว่างจากปริซึม, โครงงานนวัตกรรมนาฬิกาเซนเซอร์เตือนการเว้นระยะห่าง 
Wristwatches Keep distance และโครงงานถุงร้อน ถุงเย็น  เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 



 

๗๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 
      ๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ประเด็นพิจารณา ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทไทย 4.0 
๒) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอัปสรสวรรค์รักการอ่าน  
๓) รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  

๔) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564             
         ประเด็นพิจารณา ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                                 ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๑) โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศ 
๒) รายงานผลการดำเนินงานโครงงานบูรณาการ  

(One Classroom One Project) 
๓) ตัวอย่างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม GSP, Power Point และอ่ืนๆ 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ   

คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
๖) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๗) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมติวเข้มเติมความรู้สู่เส้นทางอุดมศึกษา 

ของนักเรียนชั้น ม.6 
๘) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๙) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูง 
๑๐)  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

 ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 
๑๑)  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ 
๑๒)  รายงานกิจกรรมนักสืบจิ๋ว 

           ประเด็นพิจารณา ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑)  รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
     ตามบริบทไทย 4.0                                
๒)  หลักสูตรวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 

                               ๓)  รายงานผลการดำเนินงานโครงงานบูรณาการ  
                                    (One Classroom One Project) 
       ประเด็นพิจารณา ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑)  รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ 

๒)  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ICT 
๓)  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

     ๔)  ภาพการจัดการเรียนรู้ทั้ง Onsite และ Online 

    ๕)  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

            ๖)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทองการแข่งขันคลิปวีดีโอรีวิวของดีประจำ    

         จังหวัด การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น)  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

   ประเด็นพิจารณา ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑) รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 
๓) รายงานผลการจัดกิจกรรมเก่งเพ่ิมเสริมอ่อน 
๔) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม “คลินิกนอกเวลา พัฒนาผลการเรียน” 
๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๖) รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
          ประเด็นพิจารณา ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 

๑) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่ทางอาชีพ  
(Career path : the next gen) 

๒) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬา E-SPORT) 
        ๓)  กิจกรรมภาษาอังกฤษกับเส้นทางสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
             (Air Hostess)     

    ๖.๒ คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๑) รายงานโครงการคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง 
๒) รายงานโครงการอัปสรฯรู้คุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1, ม.4 
๔) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
๖) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมยุวกาชาด – เนตรนารี 
๗) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

          ประเด็นพิจารณา ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑) รายงานโครงการกลุสตรีไทยมีน้ำใจสานสายใยสู่ชุมชน 
๒) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสุนทรภู่  
๔) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
๖) รายงานความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  
๗) หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาอัปสรศึกษา 
๘) หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาท้องถิ่นศึกษา 



 

๗๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

          ประเด็นพิจารณา ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑) รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒) รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทไทย 4.0 
๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๔) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันตรุษจีน 
๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 

และคณะสี 
๖) รายงานผลการดำเนินงานจัดสรรทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  ประเด็นพิจารณา ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑) รายงานโครงการสุนทรีชีวีมีสุข 
๒) รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวัยใส วัยสวย 
๔) รายงานผลการดำเนินรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 

ด้านดนตรี นาฎศิลป์ 

๕) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน(E-Sport) 
๖) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
  ๗.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดให้มีความทันสมัย และจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการ

เพ่ือให้ผู้เรียนมแีรงจูงใจในการเรียนรู้ 

  ๗.๒ นำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับความถนัดอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพ่ือทำการจัดหา 

วิทยากรมาแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อไป  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม (๒๕ คะแนน)  
ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน ๖ ตัวบ่งชี้ ๒๕ คะแนน 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ ๒๕ ยอดเยี่ยม ๙๘.๖๖ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
      ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๕ ๕ ยอดเยี่ยม 100 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
       สถานศึกษา 

๔ ๔ ยอดเยี่ยม 100 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 
       ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๔ ยอดเยี่ยม ๙๒ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
       ทางวิชาชีพ 

๔ ๔ ยอดเยี่ยม 100 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
       ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ๔ ยอดเยี่ยม 100 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน    
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔ ๔ ยอดเยี่ยม 100 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษามีการบริหารงานแบบ SAMER System Model โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น           

4 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป             

มีการวิเคราะห์บริบท เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาโรงเรียนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน

ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ โดยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และ            

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น จุดเด่น จุดด้อย และเสนอ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA มีหน่วยงานควบคุมภายในของ

สถานศึกษานำผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณมาวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้สถานศึกษาออกแบบการบริหารการจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนตามรูปแบบ COVID (O4B) Model มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ            

ความต้องการสังคม ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการและด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี

ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2564 มีการเพิ ่มแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 เพื ่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้                 

ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  



 

๗๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  นอกจากนี้สถานศึกษามีการบริหารอัตรากําลังผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมให้ผู้สอนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อม

เพื่อรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ว.๙ (PA) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ความรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูภายในกลุ่มสาระฯ และกลุ่ม

บริหารทั ้ง 4 ฝ ่ายตลอดปีการศึกษา 2564 ทั ้งร ูปแบบ online และ onsite มีการกําหนดคาบ PLC            

ในทุกสัปดาห์ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนา

สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รวมถึงสถานศึกษามีระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งผ่านแบบประเมิน SDQ และเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือด้วย อส.01 – อส.17 

ของทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และจัดหาแทปเล็ต 

ซิมการ์ดเพื่อบริการอินเตอร์เนตในราคาประหยัดให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนได้สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่าง             

มีประสิทธิภาพขึ้น มีการประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนระหว่างครูที่ปรึกษา สถานศึกษามีความใส่ใจในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีการตรวจ ATK ให้ผู้เรียนและครูอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบริการ

แอลกอฮอล์ในทุกจุดของสถานศึกษา ควบคู่กับการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนช่วงหลังเลิกเรียนทุกวัน เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึง มีการจัดทําห้อง School Isolation เพ่ือ

ความปลอดภัยในการตรวจเชื้อและคัดกรองผู้เรียนหรือบุคคลากรที่มีภาวะเสี่ยง รวมถึงการทํา MOU กับ

โรงพยาบาลบางไผ่ในกรณีที่ต้องทําการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

   สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง                  

ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เช่น  E – book สำหรับการสืบค้นข้อมูลความรู้

ต ่างๆ, Student Care สำหรับการรายงานข้อม ูลผ ู ้ เร ียนเป ็นรายบ ุคคลแบบรายว ันกับผ ู ้ปกครอง, 

Schoolbilling สำหรับการชำระค่าบำรุงการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ของเชื้อโรคต่างๆจากการสัมผัส และอำนวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับบุคคลภายนอก 

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ http://www.absornsawan.ac.th, 

Line Official โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ และ 

Facebook โสตทัศนศึกษาสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

๒. ผลการดำเนินงาน 

  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย เท่าทันความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการเปลี ่ยนแปลงของโลก ประกอบกับมีการใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring           

ในการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษามีกระบวนการบริหาร  และ             

การจัดการการอย่างเป็นระบบ ดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัล



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๗๙    
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โรงเร ียนต้นแบบการจัดการเร ียนการสอนออนไลน์ จากสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 รางวัลโรงเรียนดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิต” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2564 รางวัลระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2564 “ระดับเหรียญทอง” จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 และได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ความปลอดภัยต้นแบบ (MOE Safety Center) 

๓. จุดเด่น 

  ๓.๑ สถานศึกษาสามารถค้นหาปัญหา ลดช่องว่างของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

และออนไซด์ สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์และเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ โดยการ จัดหา    

ซิมโทรศัพท์ Pocket Wifi และ Tablet สำหรับให้บริการในการเรียนรู ้ร ูปแบบออนไลน์ของผู้ เร ียนที ่มี               

ความขาดแคลนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน อีกท้ังมีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทำ

นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาของตนเองเพื่อตอบรับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึง               

การผลักดันผู้สอนให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ผู้สอนผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ                    

ในรูปแบบออนไลน์ 

  ๓.๒ สถานศึกษามีผู้สอนและบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมเรียนรู้ มุ่งมั่นตั้งใจในพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รางวัล

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน รางวัลปิยชนม์คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และรางวัล

นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเภท การจัดการเรียนการสอดถ่ายทอดสด (Online) กลุ่มสาระการเรียนรู้

ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับคุณภาพเหรียญทอง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รวมถึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถจัดเก็บอุปกรณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ มีการวางแผนใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมให้เป็นระบบมากขึ้น และส่งเสริมผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงานด้าน
นวัตกรรม 

 
 



 

๘๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๕. นวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
  การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ COVID 
(O4B) MODEL ได้แก่  Community Goals = C เป้าหมายให้นักเรียนตามชุมชนบ้านเรือนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมโดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากคณะกร รมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย สมาคมครูและผู้ปกครอง Organize = O การบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการ
ใน ๔ กลุ่มงาน คือ ๑) งานวิชาการ วางแผนระบุกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศ และกำกับติดตามตรวจสอบ 
๒) งานบุคคล ตรวจเช็คความพร้อมของผู้เรียนทุกวัน สถานการณ์ ความคืบหน้าของการแพร่ระบาดของโรค
เพื่อรับรู้ปัญหา และทำการแก้ไขต่อไป ๓) งานทั่วไป ดูแลเรื ่องสุขอนามัย ความสะอาด บริการฉีดวัคซีน                  
ตรวจ ATK และดูแลความปลอดภัยของสถานที่  ๔) งานงบประมาณ สนับสนุน จัดหาทุนการศึกษา และสื่อ
อุปกรณ์ที ่จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  Variety = V               
ความหลากหลาย คือ ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์และระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในชื่อว่า O4B ประกอบด้วย Online 
Learning – Onsite - On Demand - On Hand - Blended Learning)  Identity = I ความแตกต ่าง คือ 
การคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของรายวิชา และความพร้อมในการเข้าถึงช่องทางและ
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และ Develop = D การพัฒนา คือการพัฒนาปรับปรุงหลังจาก
การประเมินความพึงพอใจและผลสะท้อนกลับ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๘๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

    ๑)  รายงานโครงการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ TQA 

     ๒)  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

  ๓)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

         ๔)  รายงานการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

         ประเด็นพิจารณา ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

๑) รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

๒) รายงานโครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงและสร้างขวัญกำลังใจ 

๓) รายงานการประชุมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินทบทวน การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔) รายงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕) รายงานการตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 

๖) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗) รายงานการดําเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

๘) รายงานความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

      ประเด็นพิจารณา ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

                                   สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทไทย 4.0 

2) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศ 

3) โครงสร้างรายวิชาประจำปีการศึกษา 2564 

4) รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

5) ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

     ประเด็นพิจารณา ๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 

๒) รายงานสรุปการเข้ารับการอบรมครูและบุลากรทางการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2564 

๓) แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

๔) แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของครู ประจำปีการศึกษา 2564 

๕) รายงานการนิเทศการสอนของครูประจำรายวิชา 

 



 

๘๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

      ประเด็นพิจารณา ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

                                   อย่างมีคุณภาพ 

๑) รายงานโครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๒) รายงานโครงการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ TQA 

๓) รายงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 

๔) กิจกรรมงานพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

๕) กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 

๖) บันทึกตารางสรุปการขอใช้อาคารสถานที่ 

๗) รายงานการดำเนินการบริการงานอนามัยในการฉีดวัคซีนและ 

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับนักเรียนและบุคลากรภายใน

สถานศึกษา 

     ประเด็นพิจารณา ๖ จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล 

๒) รายงานการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิทัล 

๓) รายงานการดำเนินกิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน 

๔) บัญชีรายชื่อนักเรียนในการขอรับ username และ  Password เพ่ือใช้  Free 

WIFI 

๕) บัญชีรายชื่อนักเรียนในการขอรับแท็ปเล็ตและซิมการ์ด 

๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในปีการศึกษาต่อไป 

  ๗.๑ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของ

ผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละแผนการเรียน และวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

  ๗.๒ การสนับสนุน วางแผนและจัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามแผนพัฒนา

ตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2565   



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๘๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม (๒๕ คะแนน)  
ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ คะแนน 

 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒๕ ๒๕ ยอดเยี่ยม ๙๘.๙๘ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
      จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๕ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๘.๙๘ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
      ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๘.๕๙ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๙.๒๒ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
      และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๘.๙๓ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
      กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๙.๑๗ 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษามีระบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ ออนไซต์ และแบบ Hybrid Learning เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ฝึกฝนทักษะ การแสดงออก การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น การคิดเป็น การทำเป็น สามารถ

แสวงหาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง และมุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะ ๕ ด้าน ให้เกิด             

แก่ผู้เรียน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และ

ทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน โดยเน้นกระบวนการสอน Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด                   

การลงมือทํา และการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและเพ่ือน โดยสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ

ที่ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถค้นหาความชอบ ความถนัด ตามความสนใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน หรือนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น กิจกรรมโครงงานบูรณาการ ผู้เรียนได้เป็น

ผู้สร้างความรู้ตามความสนใจและสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้หรือชิ้นงาน กิจกรรมอาชญาวิทยา ผู้เรียน

ได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบค้นหาความจริงจากสถานการณ์จำลอง กิจกรรมเปิดโลกกว้าง 

สู่เส้นทางอาชีพ (Career path : the next gen)  เป็นการให้ความรู้ในด้านอาชีพต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจและเป็น

อาชีพที่ได้รับความนิยมสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น อาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน 

(Interior), Youtuber , Makeup Artist, นักการเมือง ผู้บริหารด้านกฎหมาย, นักร้องจากเวที The STAR, 

และ Gamer เป็นต้น จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนั ้น และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว                



 

๘๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  โดยครูผู ้สอนสร้าง

ห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet หรือโปรแกรม Line Live และสร้างห้องเรียน Google 

Classroom เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้พร้อมทั้งส่งภาระงานที่เกิดจากการเรียนรู้ อีกทั้งผู้สอน               

มีวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่หลากหลายให้มีความน่าสนใจและเกิดความสุขที่จะเรียนรู้  โดยใช้

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น Google Form, Quizizz, klasse,             

E-book,  Canva,  Wordwall, Blooket, Kahoot, Liveworksheets,  Phet simulation, Vitual lab 

simulater, Happy Chinese และ Deutsche Welle นอกจากนี้ผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมาย                 

ในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาผลการเรียนผ่านกิจกรรม              

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมเก่งเพ่ิมเสริมอ่อน เป็นต้น สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาในสายชั้นเพ่ือลดภาระงานของนักเรียน 

และให้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการกําหนดคาบ PLC ของผู้สอนใน           

ทุกสัปดาห์ รวมถึงการดำเนินงานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนภายใต้การติดตามในระบบ 

Coaching and Mentoring แบบกัลยาณมิตรจากฝ่ายบริหารและผู้สอน ตลอดปีการศึกษา 2564 ทั้งรูปแบบ 

Online & Onsite เพื่อกํากับติดตาม รับทราบปัญหา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียน            

การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

๒. ผลการดำเนินงาน 

  ผู้เร ียนโรงเรียนสตรีว ัดอัปสรสวรรค์ได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู ้เร ียน  ด้านทักษะ

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมี

คุณธรรมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะการณ์ของโลก ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้เพื ่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ ่มขึ้นตามลําดับ ประกอบกับผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนโดยเน้น             

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง 

มีความสุข และสถานศึกษามีความใส่ใจในการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้ง

กำกับติดตาม ตรวจสอบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู ้เรียน                

มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าต่อ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ เป็นกุลสตรีชั้นนําด้านคุณธรรม ก้าวล้ำ

เทคโนโลยี มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๘๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓. จุดเด่น 

ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนไปศึกษานอกเวลา เช่น Google site ,  

google classroom  มีการอัดคลิปวิดิโอการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปศึกษาย้อนหลังหรือทบทวนตามช่วงเวลา

ที่มีความพร้อม มีความพยายามพัฒนาสื่อและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความหลากหลาย ผ่านกิจกรรมเกม กิจกรรม

ที่ฝึกกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบออนไลน์และออนไซด์ ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรู้   โดยผู้สอนมีการพิจารณาความต้องการและสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อให้การสนับสนุนแนวทางที่

ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจร่วมกัน อีกท้ังยังช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้สอน

สร้างเนื้อหา ข้อสอบ และให้คะแนนได้ในที่เดียวกัน  โดยที่ผู้เรียนสามารถดูภาระงาน ส่งการบ้าน สอบ และ

เนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์  

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ การจัดการเรียนการสอนต้องมี                     

การปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ทําให้นักเรียนบางรายอาจมีสภาวะความเครียด 

ความกดดัน ส่งผลกระทบต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน ดังนั้น ควรมีการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ

วิธีการดูแลนักเรียนที่มีสภาวะของความเครียด และโรคซึมเศร้า เพื่อให้คุณครูมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนอย่างถูกวิธี 

๕. นวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
  การบริหารการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ที่มุ ่งเน้นให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ด้าน มีภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกเกิดทักษะในการดำเนินชีวิต 
สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานโดยเริ่มจาก ๑) การรู้จักข้อมูล
จากนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่าน การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน 
๒) การคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ โดยมีนักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
ร่วมกัน เพื ่อคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ ่มพิเศษ กลุ ่มปกติ กลุ ่มเสี ่ยง และกลุ ่มมีปัญหา             
๓) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข สามารถค้นหาความถนัด อาชีพที่สนใจ มีทักษะ
ชีวิต และสามารถคุ้มครองตนเองได้ ๔) มีการป้องกันและแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมโฮมรูม ข้อมูลสารสนเทศ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีทักษะชีวิตที่ดีมีความสุข ๕) การส่งต่อ สู่ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายพยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกให้ดำเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวอยู่ในโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ
ดำเนินงานเป็นระบบตามรูปแบบ KRUCARE ดังแผนภาพ 
 
 
 
 



 

๘๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๘๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

      ประเด็นพิจารณา ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป  

                                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทไทย 4.0 

๒) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการความเป็นเลิศ 

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

๓) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔) รายงานผลการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

๕) รายงานผลการจัดกิจกรรม วัยสวยวัยใส 

๖) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

๗) รายงานผลการดำเนินงานโครงงานบูรณาการปีการศึกษา 2564 

ประเด็นพิจารณา ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาระบบเรียนรู้สู่สากล 

๒) รายงานการประกวดสื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 256๔ 

๓) รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๔) กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

๕) รายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ของครูประจำวิชา 

     ประเด็นพิจารณา ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) รายงานโครงการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

๒) กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓) รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

๔) รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

๕) รายงานชุมชนแห่งการเรียนรู่ทางวิชาชีพ 

(PLC : Professional Learning Community) 

๖) ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน Active Learning 

     ประเด็นพิจารณา ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนางฟ้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒) รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน 

ทุกรายวิชา 



 

๘๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๓) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 

๔) โครงการการสอนที่ระบุขั้นตอนการประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

๕) ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการวัด เช่น ข้อสอบการรู้เรื่องการอ่าน ข้อสอบ

มาตรฐานกลาง ใบงาน Power Point และชิ้นงานของนักเรียนใน 

รายวิชาต่างๆ 

๖) รายงานความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียนสตรีวัด 

อัปสรสวรรค์  

        ประเด็นพิจารณา ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

                               การจัดการเรียนรู้ 

๑) รายงานโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 

๒) รายงานผลการดำเนินงานการนิเทศการสอน 

๓) รายงานผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู่ทางวิชาชีพ 

(PLC : Professional Learning Community) 

๔) รายงานผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในปีการศึกษาต่อไป 

๗.๑  ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)  
ทุกระดับ 
  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๘๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินภาพรวม 

๑) สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๕๐ ๔๗.๒๙ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ ๒๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒๕ ๒๕ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ๑๐๐ ๙๗.๒๙ ๕ ยอดเยี่ยม 

 

   



 

๙๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา 

และความต้องการช่วยเหลือ  



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  คะแนนที่ได้ ๙๗.๒๙ อยู่ในระดับ ๕ แปลความหมาย ยอดเยี่ยม  

๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ได้พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว ผ่านกิจกรรมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ เน้นความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน ที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดและความสนใจ
ในอาชีพ มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถสืบค้นและสังเคราะห์ข้อมูลสร้างเป็น
นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยตระหนักถึงความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและความเป็นไทย            
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สามารถยอมรับที ่จะอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลายได้อย่างมีความสุข 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่เป็นระบบตามวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ผ่านการใช้ระบบ SAMER และออกแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ COVID (O4B) Model โดยคำนึงถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการงานหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และบริหารการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริม
ต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีระบบจัดการเทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมและโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนต่อไป โดยอาศัยความร่วมมือที่ดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองผู้ปกครองและครู ภาคีเครือข่าย วัด และชุมชนรอบโรงเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวน             
การคิด การเรียนรู้ที่เป็นระบบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งทักษะด้านความรู้ และทักษะอาชีพ มุ่งเน้นการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ โดยยึดหลักการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้ พร้อมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึงผู้สอนมีการนำผลนิเทศ
การสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาร่วมสะท้อนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  

๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

  ๑) สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงพหุวัฒนธรรม 
พฤติกรรมที่แตกต่าง ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน มีโลกทัศน์
กว้างไกล คำนึงถึงสิทธิและหน้าที ่ของพลเมือง เห็นคุณค่าของความเหมือนและความแตกต่าง และ                    
สำนึกสาธารณะการอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอย่างสันติสุข 
  ๒) สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช ้ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงจ ัดให้มี การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาขั้นสูงที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบและปลอดภัย  
   ๓) พัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนอย่างรอบด้านในทุกมิติ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 



 

๙๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาต่างๆ 
๔.๓ ความต้องการและความช่วยเหลือ  

  ๑) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาขั้นสูงเพื่อใช้ในการ             
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  ๒) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย สอดรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุ่งเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนูให้กับผู้เรียน 

  ๓) การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญเฉาะด้าน เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้น
อย่างเต็มศักยภาพ 

     
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

                            ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๙๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๙๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๙๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๑๐๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๐๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๑๐๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๐๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๑๐๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๐๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๑๐๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๐๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๐๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๐๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๑๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๑๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๑๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๑๖  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑๗    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๘  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

ทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา   

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา) ครั้งที ่๒/๒๕๕๗ 

  

ลำดับที่   
เลขที่

ประจำตัว 
ชื่อ นามสกุล 

๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๐๐๑ นายศรีรัตน์ รัตนราศรี 

    ๐๐๒ นางงามพิศ ลวากร 

    ๐๐๓ นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ 

    ๐๐๔ นายธนารัชต์  สมคเณ 

๒๑ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ๐๖๓ นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ 

   ๐๖๔ นางพนมพร  ปิยธรรมาภรณ์ 

    ๐๖๕ นายเฉลิมพงศ์ เศรษฐี 

    ๐๖๖ นางบังอร ปวีณฐิติกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๑๙    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๑๒๐  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๒๑    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 

๑๒๒  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๒๓    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

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

  เนื่องจากสถานศึกษามีภาระหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

ของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้นโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จึงได้

ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานประเมิน

คุณภาพภายใน และคณะครู ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งได้แนวทางการประเมิน รวบรวมข้อมูล 

ผลงาน และกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในและตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

 การจ ัดทำรายงานผลการประเมินตน เองของสถานศึกษา โรงเร ียนสตร ีว ัดอัปสรสวรรค์                   

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดอัปสร

สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

                   
( นางสุภาณี  โลหิตานนท์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๔  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
          

     รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1 นางสุภาณี      โลหิตานนท ์ ประธาน 

2 พระครูพิศาลพัฒนคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

3 พระครูพิศาลสังฆพินิต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

4 นายยุทธนา  ป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ร.ต.อ.รังษิมันตุ์  ห้วยหงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 นางจีรพรรณ       เทพฉิม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 ดร.อัญชลี          ประกายเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 นางนพมาศ        บริสุทธิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 นางนิรณรา        เนตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 พลตำรวจตรีประสพโชค  พร้อมมูล ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น 

11 นายสมเกียรติ     ปิติทศพร ผู้แทนองค์กรชุมชน 

12 นายพรชัย  เชื้อชาร ผู้แทนผู้ปกครอง 

13 นางสาวธาริน     จันทรจตุรงค ์ ผู้แทนศิษย์เก่า 

14 นายเอกชัย        พรหมอยู่ ผู้แทนครู 

15 นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กท ๑ ๑๒๕    

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


