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คำนำ 
 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
ฉ บั บ นี้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ต ร ว จสอ บ คุ ณ ภ าพ ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ าต าม ม าต รฐ าน ก าร ศึ ก ษ าข อ ง                       
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  เพื่อใช้เป็นเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้ปกครองและสาธารณชนเพื่อให้รับทราบผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ประจำปีการศึกษา 2563  
ว่าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใดมีอะไรเป็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและเพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทาง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากการท่ีโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการ ศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ขอขอบคุณบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดการศึกษาจนเกิดผลสำเร็จ 
อ ย่ า งมี คุ ณ ภ าพ แ ล ะ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ข อ บ คุ ณ คณ ะ ท ำงาน ท่ี จั ด ท ำร าย ง าน ป ระ จ ำปี ข อ ง                       
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ปีการศึกษา 2564   ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
          ( นางนงนุช  นามภูษา) 
             รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
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 (ก) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้
ว่า ระดับดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ ท้ังนี้ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดเน้นของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่
ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระฯ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียน ส่ือสารภาษาไทยได้ดี ความสามารถในการคิดคำนวณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและการดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ ช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลกรประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบ ดูแลดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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       ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (Thonburee Woratapeepalaruk School)  ตัวอักษรย่อ 
ธ.บ.ว. และ T.B.W.  สถานท่ีต้ัง 131/1-2 ถนน เทอดไท  แขวง ตลาดพลู  เขต ธนบุร ี จังหวัด กรุงเทพมหานคร        
รหัสโรงเรียน       10032010      สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์  0-2424-3350 , 0-2465-5976  หมายเลขโทรสาร    0-2466-0642   E-mail    -        
Website :   www.thonburee.ac.th  เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึงระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เนื้อที่   4   ไร่   3    งาน    83 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ   5  เขต ได้แก่ 

1. เขตธนบุรี (แขวงบางยี่เรือ, บุคคโล, วัดกัลป์ยาณ์, หิรัญรูจี, สำเหร่, ดาวคะนอง, ตลาดพลู)  

2. เขตคลองสาน (แขวงคลองต้นไทร, คลองสาน, บางลำพูล่าง, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)   

3. เขตบางกอกใหญ่ (แขวงวัดท่าพระ)        

4. เขตภาษีเจริญ (แขวงปากคลองภาษีเจริญ)       

5. เขตจอมทอง (แขวงจอมทอง, บางค้อ, บางขุนเทียน)      

 

 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thonburee.ac.th/
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1.2 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2525 เดิมช่ือโรงเรียนบางยี่เรือ 

วรเทพีพลารักษ์ ต่อมาเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2527 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษรย่อ 
ธ.บ.ว. เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยเปิดสอนเมื่อวันท่ี  
16 พฤษภาคม 2527 

มีเนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ซึ่งท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้ทำพินัยกรรม
มอบท่ีดินให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ไร่ 34 ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียน ต่อมา 
คุณป้ าสะอาด ประมวลมิตรา  คุณอดิศัก ด์ิ  ประมวลมิตรา รองศาสตราจารย์วิยะดา เทพหัตถี   
พ.อ.อ.ชีวิน หงส์รัตน์ คุณชูชาติ หงส์รัตน์ และคุณกัณทรี ประทีปทอง มอบท่ีดินให้โรงเรียนอีกจำนวน 3 งาน 
49 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

ประวัติขุนวรเทพีพลารักษ์ 
ประวัติท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ นั้นแต่เดิมมามิได้มีผู้ใดเรียบเรียงไว้เพราะไม่มีทายาท มีแต่ผู้จัดการ

มรดกตามพินัยกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีชีวิตอยู่เพียง 11คน ในจำนวนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม 3 คน  
ได้สอบถามจากท่านผู้จัดการมรดกแล้ว ไม่สามารถให้รายละเอียดได้  เพียงแต่ทราบได้จากหลักฐานตาม
พินัยกรรม ซึ่งท่านได้ทำไว้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2506 ระบุว่าขณะนั้นท่านอายุได้ 88 ปี จึงคาดว่าท่านคง
เกิดประมาณ พ.ศ. 2418 ท่านเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 มีหน้าท่ีดูแลเจ้านายฝ่าย
ในคอยจัดเตรียมเครื่องต้นเวลาเจ้านายจะเสด็จสถานท่ีต่างๆและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพระราชวัง  จนกระท่ัง
เกษียณอายุราชการต่อมาได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 171 ถนนสามัคคี ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี  
จังหวัดธนบุรี 

ท่านขุนวรเทพีพลารักษ์เป็นคนใจดีมีความประหยัดในการใช้จ่ายส่วนตัวเป็นอันมาก แต่มีศรัทธา
บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลตลอดมา และมีเมตตาแจกสตางค์ให้เด็กๆท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นประจำ ท่านพักอยู่ตาม
ลำพังคนเดียวโดยไม่มีทายาทสืบสกุลเป็นคนอนุรักษ์ของใช้เก่าเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุท่ีเป็นคนใจดีจึงเป็นท่ี
เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกตลาดพลูโดยท่ัวกัน 

จากการค้นพบพินัยกรรมทราบว่าท่านมีท่ีดินอยู่ประมาณ 8 แปลงได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็นที่สร้าง
โรงเรียน และเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลนอกจากนี้มีเครื่องเงินจำนวนมากได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็น
พิพิ ธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ  กรมศิลปากร สำหรับ ท่ี ดินจำนวน 8 แปลงนี้ ได้ทำพินัยกรรมมอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 2 แปลง รวมเป็นเนื้อท่ี 4 ไร่ 34 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดต้ังเป็น
สถานศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์พร้อมกับบริจาคเงินไว้อีกจำนวน 1,200,000บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

เมื่อปี พ.ศ. 2512 ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นเวลาประมาณ 2 
เดือน จนถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 94 ปี 
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
สมเด็จพระพุทธวรมุนีพลารักษ์ หรือหลวงพ่อก้าวหน้า เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร 

ประดิษฐานเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2528 

 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก 
ล้อมกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว ส่วนล่างเป็นช่ือโรงเรียน 

 
 

 
สีประจำโรงเรียน 

สีแดง เป็นสีแห่งปัญญาความรู้ มีความคิดอันสุขุมรอบคอบ พิจารณาไตรตรองอย่างมีเหตุผลในส่งท่ี 
ควรคิด ควรพูด ควรประพฤติและควรปฏิบัติ หมายถึง เรียนรู ้
 สีเหลือง เป็นสีแห่งความยึดมั่นในหลักธรรม ศีลธรรม จริยธรรม กฎข้อบังคับ และระเบียบวินัย หมายถึง 
คุณธรรม 
 สีเขียว เป็นสีแห่งความรื่นรมย์ ความร่มเย็นเป็นสุข มีจิตใจเมตตา กรุณา เสียสละ และการช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น หมายถึง บำเพ็ญประโยชน์ 
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ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ดอกสุพรรณิการ์ 

 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม  
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 

 
ปรัชญา 

เรียนดี  มีคุณธรรม  บำเพ็ญประโยชน์  วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์ 
 

อัตลักษณ ์
ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก 

 
เอกลักษณ ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ 
 

คติพจน์ประจำโรงเรียน 
สิปฺปธมฺมํ ปฏิสํยุตโต วุฑฺฒิ ปปฺโปติ ฐานโส 

ผู้เรียนดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ย่อมได้รับความเจริญตามฐานะ 
พันธกิจ 

1.   จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
2.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ และ ICT ให้ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัยและปฏิบัติหน้าท่ีแบบมืออาชีพ 
4.   ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5.   พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าประสงค ์
1.   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.   มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพผล เน้นโรงเรียนเป็นฐาน 
3.   ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
4.   มีระบบประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
5.   โรงเรียนมีความเป็นเลิศตามท่ีกำหนด 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี ้

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
3.   มีวินัย    4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.   อยู่อย่างพอเพียง   6.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
7.   รักความเป็นไทย   8.   มีจิตสาธารณะ 

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 เพียรสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กลยุทธ์ที่ 4 ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารแบบมีส่วนร่วม 

 
ค่านิยมองค์กร  (T.B.W.) 

T = Team work สามัคคี (ทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมในการทำงาน ก่อให้เกิด
ความสำเร็จต่อองค์กร) 

B = Best practice สู่ความเป็นเลิศ/คุณธรรม (ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การทำงานขององค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ) 

W = Willful ศักยภาพ/เสมอภาค (มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาตนเองและพฒันางานอย่างเต็ม
ศักยภาพ) 

 
พฤติกรรมครู ธ.บ.ว. 

ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัยใฝ่ดี มีความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม ทำงานได้ ใช้เงินเป็น 
 

กรอบเนื้อหาหลักสูตร 
"แหล่งอาหารตลาดพลู เชิดชูพระเจ้าตาก ฟากฝ่ังคลองบางหลวง  

ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมฝ่ังธนบุรี กระบี่กระบองเป็นเลิศ" 
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1.3 ข้อมูลบุคลากร 
1.3.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ชื่อ-สกุล  ดร.ชนินทร์  คะอังกุ วิทยฐานะ   เช่ียวชาญ   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (Ph.D. in Education)          
สาขา ปรัชญาการบริหารการศึกษา      
โทรศัพท์ 094-2812695        E-mail: kaoungku@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 26 ธันวาคม 2561  ถึง 30 กันยายน 2564 
 

2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล  นางนงนุช  นามภูษา วิทยฐานะ   ชำนาญการ   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)      สาขา  การบริหารการศึกษา  
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  วิชาการและท่ัวไป     
โทรศัพท์  091-8068822      E-mail:  nongnutchnampoosa@gmail.com 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 30 ตุลาคม 2563   จนถึงปัจจุบัน 
 

3) ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล  นายถวัลย์  ศรีสุขะโต วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (กศ.บ.)      สาขา  พละศึกษา  
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  งบประมาณและบุคคล     
โทรศัพท์  081-79225556      E-mail:  noom.ta09@gmail.com 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 15 พฤษภาคม 2535   จนถึงปัจจุบัน  
 

1.3.2  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
1)  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อ-สกุล  นายกิตติ  โสภาที วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ค.ม.)      สาขา  บริหารการศึกษา  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
โทรศัพท์  085-1671175        E-mail:  draculy13@gmail.com  

 

2)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล    นางวรรณลุ  จารุจิตร วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)      สาขา  การบริหารการศึกษา  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
โทรศัพท์ 096-8606385        E-mail:    wanlu@hotmail.com    

mailto:kaoungku@gmail.com
mailto:draculy13@gmail.com
mailto:wanlu@hotmail.com
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1.3.3 ข้อมูลครูและบุคลากร   
1) วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร 
ครู 

คศ.5 
ครู 

คศ.4 
ครู 

คศ.3 
ครู 

คศ.2 
ครู 

คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
ครู 

อัตราจ้าง 
ครู

ต่างชาติ 
ลูกจ้าง 
ประจำ รวม 

ปีการศึกษา 
2564 

- - 13 15 - - 6 - 3 37 

 
2) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 9  เมษายน  2565) 

 

 
กลุ่มสาระฯ 

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน)  
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ - - - - - - - - - - 
รองผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 
ภาษาไทย - 1 1 - 1 1 - - - 2 
คณิตศาสตร์ 1 - 1 - - - - - - 1 
วิทยาศาสตร์ 2 3 5 3 3 6 - - - 11 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 2 4 - 1 1 - - - 5 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 - - - - - - 2 
ศิลปะ 1 - 1 1 1 2 - - - 3 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1 1 2 1 - 1 - - - 3 

ภาษาต่างประเทศ - 2 2 - 3 3 - - - 5 
รวม 9 9 18 5 10 15 - - - 33 

 (ท่ีมา : งานบุคคล) 
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3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน และจ านวนชั่วโมงของการเข้าร่วมกิจกรรม PLC 
 

 
 
 

0%

55%
45%

0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ  
(ชม./สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ย 
การเข้าร่วม 

กิจกรรม PLC ของครู 

1. ภาษาไทย 2 35 2 

2. คณิตศาสตร์ 2 30 2 

3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 20 2 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5 24 2 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 22 2 

6. ศิลปะ 3 21 2 

7. การงานอาชีพ 3 17 2 

8. ภาษาต่างประเทศ 5 22 2 

รวม 33 24 2 
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          1.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา  2564)  
                        1) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. 1 41 20 61 3 20.33 
ม. 2 48 28 76 3 25.33 
ม. 3 58 39 97 4 24.25 
รวม 147 87 234 10 23.40 
ม. 4 26 35 61 5 12.20 
ม. 5 21 18 39 4 9.75 
ม. 6 23 43 66 5 13.20 
รวม 70 96 166 14 11.86 

รวมทั้งสิ้น 217 183 400 24 16.67 

  (ท่ีมา : งานทะเบียนนักเรียน)  
 
 

 
 
 

41

48

58

26
21 23

20

28

39
35

18

43

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน
แยกชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษา

ชาย หญิง
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  2) จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ม.1 123 88 61 
ม.2 98 108 76 
ม.3 82 89 97 
ม.4 91 44 61 
ม.5 68 76 39 

ม.6 75 64 66 
รวม 537 469 400 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

537

469

400

2562 2563 2564

กราฟแสดงจ านวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
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1.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียน  จำนวน  1 หลัง   82 ห้องเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ จำนวน  1 หลัง 
สุขา   จำนวน  3 หลัง   30 ห้อง 
โรงยิม   จำนวน  1 หลัง 
สนามฟุตซอล  จำนวน  1 สนาม 
สนามฟุตบอล  จำนวน  - สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล จำนวน  1 สนาม 
สนามเทนนิส  จำนวน  - สนาม 
อื่น ๆ    จำนวน  - สนาม 

 
1.6 ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 2,534,250 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,550,800 
เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2,260,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,243,450 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 4,794,250 รวมรายจ่าย 4,794,250 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  74.06  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  25.94  ของรายรับ 
   

 
(ท่ีมา : งานแผนงานโรงเรียน) 

งบด าเนินการ/
เงินเดือน เงินค่าจ้าง

, 74.06, 74%

งบพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา, 

25.94, 26%

งบประมาณ (รับ-จ่าย)
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1.7 ข้อมูลสภาพชุมชน 
 

 
 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ  เป็นชุมชนแออัด แขวงตลาดพลู  มีประชากรประมาณ      
20,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ตลาดพลู  โรงพยาบาล  วัด  ธนาคาร  สถานประกอบการ
ขนาดย่อม  ร้านอาหาร   อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้าง ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา  พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ  อาหาร ได้แก่  ขนมกุยช่าย  หมี่
กรอบสมัย ร.5(จีนหลี)   ขนมหวาน  ขนมเบ้ือง  ก๋วยเต๋ียวเนื้อ  ทุกร้านได้รับ  การตีพิมพ์ลงในวารสาร  นิตยสาร  
และหนังสือพิมพ์ อยู่เนืองๆ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา ได้แก่ งานแห่พระธาตุทางน้ำของวัดนางชี 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  อาชีพหลัก
คือ รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัว   60,000  
บาทต่อปี   จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4  คน  

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพื้นท่ีจำกัด ค่อนข้างแคบ คือ เนื้อท่ี 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนา
การศึกษา เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรและชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น  
วัดราชคฤห์  วัดอินทาราม วันขุนจันทร์ วัดนางชี วัดปากน้ำ วัดกัลยาณมิตร สนับสนุนทุนการศึกษาการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา การสอนธรรมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สถานีตำรวจตลาดพลู 
ช่วยดูแลด้านความปลอดภัย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องส่ิงเสพติด   
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1.8 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  จัดสอนตามหลักสูตร  สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. 1/1  9.38 9.38 12.50 12.50 6.25 6.25 3.13 9.38 12.50 18.75 100 
ม. 1/2 10.00 10.00 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 10.00 13.33 13.33 100 
ม. 1/3 10.00 10.00 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 10.00 13.33 13.33 100 
ม. 2/1 8.33 8.33 11.11 11.11 5.56 5.56 2.78 8.33 11.11 27.78 100 
ม. 2/2 9.09 9.09 12.12 12.12 6.06 6.06 3.03 9.09 12.12 21.21 100 
ม. 2/3 8.57 8.57 11.43 11.43 5.71 5.71 2.86 8.57 11.43 25.71 100 
ม. 3/1 9.09 9.09 12.12 12.12 6.06 6.06 3.03 9.09 12.12 21.21 100 
ม. 3/2 10.00 10.00 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 10.00 13.33 13.33 100 
 ม. 3/3 10.00 10.00 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 10.00 13.33 13.33 100 
ม. 3/4 10.00 10.00 13.33 13.33 6.67 6.67 3.33 10.00 13.33 13.33 100 
รวม 94.46 94.46 125.95 125.95 62.97 62.97 31.49 94.46 125.95 181.33 1000 

(ท่ีมา : งานหลักสูตรโรงเรียน)  
 

แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพเิศษ คือ  * , **   

 

หมายเหตุ 
  * แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้อง 1 
 ** แผนการเรียนภาษาจีน  ห้อง 2 
    แผนการเรียนปกติ ห้อง 3 - 4 
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ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม. 6) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศกึษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. 4/1 5.71 5.71 7.14 11.43 2.86 2.86 2.86 8.57 8.57 44.29 100 
ม. 4/2 6.67 6.67 8.33 13.33 3.33 3.33 3.33 10.00 10.00 35.00 100 
ม. 4/3 6.67 6.67 8.33 13.33 3.33 3.33 3.33 10.00 10.00 35.00 100 
ม. 4/4 6.67 6.67 8.33 13.33 3.33 3.33 3.33 10.00 10.00 35.00 100 
ม. 5/1 5.41 5.41 10.81 6.76 2.70 2.70 1.35 8.11 8.11 48.65 100 
ม. 5/2 5.26 5.26 10.53 6.58 2.63 2.63 1.32 7.89 7.89 50.00 100 
ม. 5/3 6.25 6.25 12.50 7.81 3.13 3.13 1.56 9.38 9.38 40.63 100 
ม. 5/4 6.67 6.67 13.33 8.33 3.33 3.33 1.67 10.00 10.00 36.67 100 
ม. 6/1 6.35 6.35 4.76 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 9.52 63.49 100 
ม. 6/2 7.84 7.84 5.88 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00 11.76 54.90 100 
ม. 6/3 7.27 7.27 5.45 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00 10.91 58.18 100 
ม. 6/4 7.27 7.27 5.45 3.64 3.64 3.64 0.00 0.00 10.91 58.18 100 
ม. 6/5 6.56 6.56 4.92 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00 9.84 62.30 100 
รวม 84.59 84.59 105.78 98.56 42.30 42.30 18.75 73.95 126.89 622.28 1300 

(ท่ีมา : งานหลักสูตรโรงเรียน)  
 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพเิศษ คือ    
  * แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี ห้อง 1 

    ** แผนการภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ห้อง 2 
   *** แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ห้อง 3 
  **** แผนการเรียนภาษาจีน ห้อง 4 

          ***** แผนการเรียนทวิศึกษา – คหกรรม / แฟช่ัน-ส่ิงทอ / วิจิตรศิลป์ ห้อง 5 
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1.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) ห้องสมุดมีขนาด     35.64 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  17,817  เล่ม  
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  บาร์โค้ด และโปรแกรม UPC Library 2005 V1.8   
จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย    92  คนต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ  23.00   ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน    5 ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน    1 ห้อง  
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จำนวน    3 ห้อง 

ห้องคอมพิวเตอร์     จำนวน    3 ห้อง 
ห้องเรียนคุณภาพ    จำนวน    2 ห้อง 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ประจำกลุ่มสาระ 

ภาษาไทย    จำนวน     1 ห้อง 
คณิตศาสตร์    จำนวน     3 ห้อง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน     1 ห้อง 
สังคม     จำนวน     2 ห้อง 
สุขศึกษาและพละศึกษา   จำนวน     1 ห้อง 
ศิลปะ     จำนวน     4 ห้อง 
การงานอาชีพ    จำนวน     4 ห้อง 

 
3)  คอมพิวเตอร์  จำนวน   118   เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน    76  เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   48  เครื่อง 
จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน   
เฉล่ีย 108 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ     27.00 ของนักเรียนท้ังหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    42  เครื่อง 
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 760 
2.ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 930 
3.ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 820 
4.ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  960 
5.ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 860 
6.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 980 
7.ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ 1,010 
8.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,090 
9.ห้องสมุดโรงเรียน 1,120 
10.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,240 

ฯลฯ  
  (ท่ีมา : งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้)  

 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดราชคฤห์ 1 
2. วัดบางสะแกใน 1 
3. วัดขุนจันทร์ 1 
4. วัดนางชี 1 
5. ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 

ฯลฯ  
    

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

 6.1) ช่ือ-สกุล พระอาจารย์ปลัดชัยสิทธิ์พงษ์  ธมฺนสโร ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จำนวน   120   ครั้ง/ป ี

 6.2) ช่ือ-สกุล พระอาจารย์ปลัดสมชาย  มนฺโตฬาโร  ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จำนวน   120   ครั้ง/ป ี

 6.3) ช่ือ-สกุล พระอาจารย์ดำรงค์รักษ์  ธมุมปาโล  ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จำนวน   120   ครั้ง/ป ี
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        1.10 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
           1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
 
                - ระดับสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย  = 2.48 
 
                - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวน 
นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
   ขึ้นไป 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 61 5 11 4 7 6 7 7 15 29 46.52 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 76 10 17 5 6 5 6 5 21 32 42.99 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 8 27 7 11 8 7 7 22 36 36.65 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 61 4 7 4 4 4 7 7 25 39 63.02 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 39 3 6 3 3 3 4 4 14 22 57.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 66 4 11 5 5 5 6 7 24 37 55.96 

รวม 400 32 79 28 36 31 37 37 121 185 46.52 

(ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)  
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ช้ัน ม.1 - ม.6 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
   ขึ้นไป 

 
0 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

ภาษาไทย 400 24 64 30 51 38 46 41 106 193 48.23 

คณิตศาสตร ์ 400 52 117 39 36 33 41 30 53 124 30.91 

วิทยาศาสตร์ 400 29 72 31 28 30 37 38 135 210 52.45 

สังคมศึกษา ศาสนา  400 35 76 24 32 34 44 44 95 183 45.82 

สุขศึกษา 400 4 75 5 82 14 14 20 187 221 55.13 

ศิลปะ 400 70 68 23 22 30 31 39 118 188 46.89 

การงานอาชีพ 400 10 71 28 27 23 24 34 183 241 60.20 

ภาษาต่างประเทศ 400 22 84 33 30 35 37 35 102 174 43.42 

 (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)                                   

48.23

30.91

52.45

45.82

55.13

46.89

60.2

43.42

0
10
20
30
40
50
60
70

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไป ระดับ ม.1-ม.6
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1.10.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 

2562 - 2564 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

ระดับชั้น ม.3 ม.6 
ปีการศึกษา 2562 2563 2564* 2562 2563 2564** 

ภาษาไทย 46.85 57.19 52.12 35.03 37.08 36.80 
คณิตศาสตร ์ 21.74 25.50 23.89 17.78 17.66 22.50 
วิทยาศาสตร์ 26.79 28.14 32.11 25.31 27.24 22.20 
สังคมศึกษาฯ - - - 31.56 32.55 23.25 

ภาษาอังกฤษ 28.97 30.10 31.60 24.15 25.04 18.34 

(* ม.3 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 9 คน , ** ม.6 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 2 คน) 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 52.12 23.89 32.11 31.60 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพม.1 61.14 35.68 37.30 43.51 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 59.76 32.32 35.98 43.22 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 36.80 22.50 22.20 23.25 18.34 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพม.1 57.19 36.59 35.45 43.88 41.99 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

                    1.10.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 61 21 33 7 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 19 45 11 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 39 42 16 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 61 28 29 4 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 40 17 19 4 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 66 24 37 5 - 

รวม 400 148 205 47 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 37.00 51.25 11.75 0.00 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
 
 

                         1.10.4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน   ปีการศึกษา 2564 
 

ด้าน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 400 159 204 37 - 
2) ด้านความสามารถในการคิด 400 159 204 37 - 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 400 159 204 37 - 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 400 159 204 37 - 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 400 159 204 37 - 

เฉลี่ยรวม 400 159 204 37 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 39.75  51.00 9.25 0.0 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

               1.10.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 61 24 31 6 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 24 41 10 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 44 42 11 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 61 31 28 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 40 19 18 3 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 66 22 39 5 - 

รวม 400 164 199 37 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 41.00 49.75 9.25 0.00 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
 
                       1.10.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา   2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 61 61 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 75 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 97 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 61 61 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 40 40 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 66 66 - 

รวม 400 400 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0.00 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)      
 

 
 
 
 
 

 
 



24 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

1.11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.2554- 2558)  ของสถานศึกษา 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

1.12 ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 

 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว จาก สพฐ. ในกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564  
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในการแข่งขัน “กีฬามวย
ไทยและกระบี่กระบอง” กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง จัดโดยกรมพละศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 
24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
 ได้รับรางวัลการแข่งขันสืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง โดยได้รับรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ในวันท่ี 9 กันยายน  2564  ในรูปแบบออนไลน์ 
 ส่ือมวลชนให้ความสนใจติดต่อมาขอถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของนักเรียนไปสู่สาธารณะ
ชน ดังรายการต่างๆต่อไปนี้   
 1.) อิฉันคนตลาดพลู 1 พ.ค. 2565   2.) Voice TV 
 3.) TV การท่องเท่ียว จังหวัด อุทัยธานี   4.) TV เทศการเท่ียวเมืองไทย 19 ก.พ. 2565 
 5.) รายการชิงร้อยชิงล้าน    6.) รายการหม่ำโชว์ 
 7.) รายการท้าพิสูจน์    8.) รายการเช้านี้มีแต่เรื่องด๊ีดี 
 9.) รายการทีมสร้างชาติ    10.) รายการคนวัยทีน 
 11.) PPTV รายการใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 20 เม.ย. 2564 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

1.13 สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจยัน าเข้า (Input) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และ
โอกาสในการพฒันาคณุภาพของสถานศึกษา  

                 รายการ แนวการพิจารณา 
ระดบั 

ความพร้อม 
1. ด้านกายภาพ 
1) การจดัหอ้งเรยีนต่อ

ระดบัชัน้ 
 

  มกีารจดัห้องเรยีน ครบตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 3  มาก 
  มกีารจดัห้องเรยีน แบบคละชัน้ 2 ระดบัชัน้                                                                                        2  ปานกลาง 
  มกีารจดัห้องเรยีน แบบคละชัน้มากกว่า 2 ระดบัชัน้                                                                                         1   น้อย 

2) หอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งพเิศษ / 
แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

  มหีอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งพเิศษ/แหล่งเรยีนรูเ้พยีงพอและพรอ้มใช้
งาน                                                                                        

3  มาก 

  มหีอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งพเิศษ/แหล่งเรยีนรูเ้พยีงพอแต่ไม่พรอ้ม 
ใชง้าน หรอืมไีม่เพยีงพอแตพ่รอ้มใชง้าน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มหีอ้งปฏบิตักิาร/หอ้งพเิศษ/แหล่งเรยีนรูไ้ม่เพยีงพอ และไม่
พรอ้มใชง้าน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยปีระกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มสีื่อเทคโนโลยสี่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย และครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้                                                                                    

3  มาก 

  มสีื่อเทคโนโลยสี่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้                                                                                    

2  ปานกลาง 

  มสีื่อเทคโนโลยสี่งเสรมิการเรยีนรูไ้ม่หลากหลาย และไม่ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้                                                                                                                                 

1   น้อย 

2. ด้านบุคลากร 
1) ผูบ้รหิารสถานศกึษา   มผีูอ้ านวยการสถานศกึษา                                                                                          3  มาก 

  มผีูร้กัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มผีูอ้ านวยการ/ผูร้กัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการ

สถานศกึษา  
1   น้อย 

2) จ านวนครู    มจี านวนครูครบทุกระดบัชัน้ และทุกรายวชิา                                                                                    3  มาก 
  มจี านวนครูครบทุกระดบัชัน้แต่ไม่ครบทุกรายวชิา หรอืมคีรูไม่
ครบทุกระดบัชัน้แต่ครบทุกรายวชิา 

2  ปานกลาง 

  มจี านวนครูไม่ครบทุกระดบัชัน้ และไม่ครบทุกรายวชิา                                                                                          1   น้อย 
3)  จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยการ

พั ฒ น าตน เอ งข องค รู 
ทัง้หมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

  มชีัว่โมงเฉลีย่ตัง้แต่ 20 ชัว่โมงขึน้ไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ชัว่โมงเฉลีย่ระหว่าง 10 - 19 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มชีัว่โมงเฉลีย่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จ านวนชัว่โมงเฉลี่ยการ
เข้ าร่วมกิจกรรม  PLC 
ของครูระดบัการศกึษาขัน้
พื้ น ฐ าน ทั ้ ง ห ม ด ใน ปี
การศกึษาทีผ่่านมา 

  มชีัว่โมงเฉลีย่ตัง้แต่ 50 ชัว่โมงขึน้ไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มชีัว่โมงเฉลีย่ระหว่าง 25 - 49 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มชีัว่โมงเฉลีย่น้อยกว่า 25 ชัว่โมง                                                                                          1   น้อย 
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 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

                 รายการ แนวการพิจารณา 
ระดบั 

ความพร้อม 
5)  บุคลากรสนับสนุน   มบีุคลากรสนับสนุนงานวชิาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 

  มบีุคลากรสนับสนุนงานวชิาการ หรอืธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มบีุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

6) การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาในปี
การศกึษาทีผ่่านมา 

  มกีารประชุม/อบรม/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่งการประกนั
คุณภาพฯ กบัครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มกีารประชุม/อบรม/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่องการประกนั
คุณภาพฯ  กบัครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มกีารประชุม/อบรม/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่องการประกนั 
คุณภาพฯ     

1   น้อย 

3. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง   ผูป้กครองรอ้ยละ 80 ขึน้ไป เขา้ร่วมประชุมหรอืกจิกรรมของ

สถานศกึษา  
3  มาก 

  ผูป้กครองรอ้ยละ 50 - 79 เขา้ร่วมประชุมหรอืกจิกรรมของ
สถานศกึษา  

2  ปานกลาง 

  ผูป้กครองน้อยกว่ารอ้ยละ 50 เขา้ร่วมประชุมหรอืกจิกรรมของ 
      สถานศกึษา  

1   น้อย 

2) การมี ส่ วนร่ วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

  คณะกรรมการสถานศกึษาเขา้ร่วมประชุมกบัสถานศกึษา อย่าง
น้อย 4 ครัง้ตอ่ปี 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศกึษาเขา้ร่วมประชุมกบัสถานศกึษา 2-3 
ครัง้ต่อปี 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศกึษาเขา้ร่วมประชุมกบัสถานศกึษา น้อย
กว่า 2 ครัง้ต่อปี                                     

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  

  ไดร้บัการสนับสนุนเพยีงพอ และส่งผลต่อการพฒันา
สถานศกึษา 

3  มาก 

  ไดร้บัการสนับสนุนเพยีงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพฒันา
สถานศกึษาหรอื ไดร้บัการสนับสนุนไม่เพยีงพอ แต่ส่งผลต่อการ
พฒันาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไดร้บัการสนับสนุนไม่เพยีงพอ และไม่ส่งผลต่อการพฒันา
สถานศกึษา                                      

1   น้อย 

 สรปุระดบัความพร้อม 
 

             สถานศกึษามคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัมาก    9    รายการ 
             สถานศกึษามคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง    3     รายการ 
             สถานศกึษามคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัน้อย    -     รายการ 

 
 
 



32 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

 
                       
      
 

       1. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ 

•  กลุ่มบริหารวิชาการ  

•  กลุ่มบริหารงบประมาณ  

•  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

•  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
* หมายเหตุ  ระบุแผนภาพตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 
 

ส่วนท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของ
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            2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

          วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติ
งาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม นอ้มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
 

      พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์  
4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนากระบวนการการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและชุมชนมีส่วน

ร่วม 
                        เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง   
3. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์                          
   ของโรงเรียน  
4  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัด  
   กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

           5. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วม 
 

       กลยุทธ์ 
          กลยุทธ์ที่ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3. เพียรสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
กลยุทธ์ที่ 4. ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5. บริหารแบบมีส่วนร่วม 
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          3. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

1. 
คุณภาพของผู้เรียน 

1.โครงการ: วันสุนทรภู ่
2.โครงการ: วันภาษาไทยแห่งชาติ 
3.โครงการ: ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย 
4.โครงการ : ฟื้นฟูการอ่านการเขียนภาษาไทย 
5.โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย 
6.โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7.โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
8.โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
9.โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
10.โครงการ : สร้างสุขภาวะดี และมีสุนทรียภาพ 
11.โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
12.โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13. โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
14. โครงการ: เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
15. โครงการ: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
16. โครงการ: ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี 
17. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน (แนะแนว) 
18. โครงการ: ห้องสมุดมีชีวิต 
19. โครงการ: ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
20. โครงการ: ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
21. โครงการ: การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน (MOU) 
22. โครงการ: ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 
23. โครงการ: อบรมต่อต้านยาเสพติด เอดส์และอบายมุข 
24. โครงการ: กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
25. โครงการ: ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
26. โครงการ: ส่งเสริมกิจการนักเรียน ใหน้ักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
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2. 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

1. โครงการ: พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
2. โครงการ: พัฒนาระบบงานแผนงานสถานศึกษา 
3. โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 15 ปี 
4. โครงการ: นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ
และการประชาสัมพันธ์ 
5. โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. โครงการ: ศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการ: พัฒนาครูและบุคลาการในโรงเรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐานตาม
วิชาชีพ 
7. โครงการ: ครูรัก สามัคคีมีมาตรฐาน 
8. โครงการ: จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. โครงการ: ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
10. โครงการ: บัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
11. โครงการ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
12. โครงการ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
13. โครงการ: จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ด้านงานคอมพิวเตอร ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สำนักงานเพื่อจัดการเรียนการสอน 
14. โครงการ: ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
15. โครงการ: ใส่ใจสุขภาพ 
16. โครงการ: พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

17. โครงการ: พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 

18. โครงการ: ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
19. โครงการ: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
20. โครงการ: โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี 

21. โครงการ: งานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา 
22. โครงการ: ยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
23. โครงการ: ส่งเสริมโภชนาการ 
24. โครงการ: พัฒนางานนิเทศ 
25. โครงการ: งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
26. โครงการ: การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน (MOU) 
27. โครงการ: เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
28. โครงการ: งานหลักสูตรสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

3. 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการ  เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน (แนะแนว) 
3. โครงการ: วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
4. โครงการ: ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
5. โครงการ: วันสถาปนาโรงเรียน 
6. โครงการ: แห่พระธาตุทางน้ำวัดนางชี 
7. โครงการ:  เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการ: การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 
9. โครงการ: พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
10. โครงการ: ส่งเสริมกิจการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ       

 

1.  กระบวนการพัฒนา                                                 

 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะ
จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชู
วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต” และกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะของนักเรียน
ท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของโรงเรียน 6 คุณลักษณะ คือ “เรียนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์  วินัย
รุ่งโรจน์ การกีฬา วิชาสรรพ์” โดยยึดหลักนักเรียนสำคัญท่ีสุด (Student Come First) และไม่มีนักเรียนคนใดถูก
ทอดท้ิง (No Child Left Behind) โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีใกล้ชิดโดยเด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
เรียนอ่อน ขาดความรับผิดชอบได้รับการช่วยเหลือ นักเรียนท่ีเก่ง มีศักยภาพและความสามารถได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน “ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก” ตามอัตลักษณ์โรงเรียน โดยมีการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยตนเอง ได้แก่ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฝ้าระวัง 0-ร-มส-มผ 
ให้น้อยกว่าร้อยละ 10 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์
ส่ือเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ช้ัน ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเข้มข้นและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงระบบช่วยสอนใน
ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี  การปฏิบัติ PLC ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำโครงการท่ีพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก้ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาไทย โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมฟื้นฟูการอ่านการ
เขียนภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมให้กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เป็นเครือข่ายทางวิชาการในการแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน ของนักเรียนอย่างจริงจัง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฝ้า



39 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

ระวัง 0-ร-มส-มผ ให้น้อยกว่าร้อยละ 10  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนท่ีมีความรู้หรือ
แสดงศักยภาพมายกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์จาก
วัดขุนจันทร์มาสอน จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ส่ือการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการเพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณภาพการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ  กิจกรรม
สอนภาษาจีนโดยครูเช่ียวชาญภาษาจีน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะ  กิจกรรมพี่สอนน้อง โครงการเชิดชู
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ -  กิจกรรมแสดงผล
งานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ ด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย ในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ  งาน
ประเพณีชักพระ   ประจำปีการศึกษา 2564  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดหา 
จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ส่ือเพื่อการจัดการเรียนการสอนศิลปะ  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน  มีผลการจัดการเรียนการสอนและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
มีแผนการจัดการเรียนการสอน(100%)  ระบบการจัดการเรียนรู้(100%)  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(พอใช้)  
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน (100%) (อยู่ในระดับดีมาก)  การผลิตส่ือนวัตกรรม งานวิจัย และผลงานครู
มืออาชีพ  วันงดสูบบุรี่โลก/วันต่อต้านยาเสพติด/ภัยการพนัน  ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะกีฬาและ
วิชาการ พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ  โครงงานนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกับความพอเพียง นิเทศการจัดการเรียน
การสอน  พัฒนาศักยภาพนักเรียน  วันเอดส์โลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
การจัดหาส่ือนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  จัดหา
วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับการเรียนการสอนงานคหกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 15 ปี 
ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (กระบี่กระบอง)  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กระบี่
กระบองเป็นเลิศ”  กิจกรรมชุมนุมได้ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน จนสามารถได้รับรางวัลกรมพละศึกษา ได้
รางวัลชนะเลิศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ระหว่างวันที 24 ธันวาคม 2564 และคว้ารางวัลการแข่งขันสืบสาน
ตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง ในวันท่ี 9 กันยายน  2564  รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับรางวัลคะแนนรวม
ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 
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กิจกรรมแนะแนว ได้จัดโครงการทักษะชีวิต คิดบวก ประกอบด้วย  กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก  ได้แก่  ทุนวัดปากน้ำ  ทุนวัดราชคฤห์  ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  ทุนวัดจันทราราม  ทุน
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง  ทุนสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐาน) ทุนเส้ือผ้า – ชุดพลศึกษา  
(ปัจจัยพื้นฐาน) กิจกรรมทุนการศึกษาโรงเรียน  ทุนการศึกษาโรงเรียน  กิจกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการกว่า 25 โรงเรียน 
 2. ผลการดำเนินงาน          
ใน ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องขึ้น จำนวนนักเรียนท่ี
อ่านไม่ออกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการในการเขียนส่ือสารได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ท้ังนี้ 
มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้  
 2.1 ร้อยละของผู้เรียน ท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไปมีจำนวน สูงขึ้นจากปี 2563 ใน 3 รายวิชา ได้แก่  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 ร้อยละของผู้เรียน ท่ีได้เกรด 0 ลดลง จากร้อยละ 10.45 ในปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี 2564 
2.3  ความสามารถในการอ่าน : ระดับดีเย่ียม       
ผลการประเมิน  
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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2.4 ความสามารถในการส่ือสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ : ระดับดีเลิศ 

 
(ท่ีมา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : ระดับดีเลิศ 

 
(ท่ีมา : งานคอมพิวเตอร์) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดีเลิศ พอใช้ ก าลังพัฒนา
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ดีเยี่ยม ดีเลิศ พอใช้ ก าลังพัฒนา
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2.6 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
(ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา) 

 3. จุดเด่น          
 3.1 ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

3.2 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ 

3.3  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความสามารถ
ด้านกระบี่กระบองจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

3.4 ผู้เรียนมีความสารถทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ 
 4. จุดควรพัฒนา 

4.1  ค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา 

4.2  มีผู้เรียนบางส่วนไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่นหรือไม่จบการศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียน 0, ร, มส, ,มผ 
4.3  โครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี( IS – INDEVIDUAL STUDY) ยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่

สอดคล้องกับบริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น แสดงถึงการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์     
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดเียี่ยม ดี



43 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

 5. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 กิจกรรมชุมนุม (กระบี่กระบอง)  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กระบี่กระบองเป็นเลิศ”  
กิจกรรมชุมนุมได้ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน จนสามารถได้รับรางวัลกรมพละศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่น
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ระหว่างวันที 24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
 คว้ารางวัลการแข่งขันสืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง ในวันท่ี 9 กันยายน 2564  ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยได้รับรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  
 นอกจากนี้ส่ือมวลชนให้ความสนใจติดต่อมาขอถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของนักเรียนไปสู่
สาธารณะชน ดังรายการต่างๆต่อไปนี้   
 1.) อิฉันคนตลาดพลู 1 พ.ค. 2565   2.) Voice TV 
 3.) TV การท่องเท่ียว จังหวัด อุทัยธานี   4.) TV เทศการเท่ียวเมืองไทย 19 ก.พ. 2565 
 5.) รายการชิงร้อยชิงล้าน    6.) รายการหม่ำโชว์ 
 7.) รายการท้าพิสูจน์    8.) รายการเช้านี้มีแต่เรื่องด๊ีดี 
 9.) รายการทีมสร้างชาติ    10.) รายการคนวัยทีน 
 11.) PPTV รายการใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 20 เม.ย. 2564 
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 6. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1.) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “อภิวาทบรมครูกวี สืบสานอักขรวิธีภาษาไทย” 

3.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

4.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฟื้นฟูการอ่าน – เขียนภาษาไทย 

5.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

7.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 

8.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส 

ประเด็นพิจารณา 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็น 
1.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “อภิวาทบรมครูกวี สืบสานอักขรวิธีภาษาไทย” 

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

3.) รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน (แนะแนว) 

4.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

5.) ผลการแข่งขันทักษะต่างๆภายนอกโรงเรียน 

ประเด็นพิจารณา 3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.) ผลงาน / ช้ินงาน / โครงงาน ของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 

2.) ผลการแข่งขันทักษะต่างๆภายนอกโรงเรียน 

ประเด็นพิจารณา 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.) ผลการประเมินความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.) รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน Online ของครู 

ประเด็นพิจารณา 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.) รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน Online ของครู 

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระ 

ประเด็นพิจารณา 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 
1.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 

2.) รายงานสรุปผลการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพแห่งตนเอง (งานแนะแนว) 

3.) หลักสูตรอาชีพ (ทวิศึกษาคหกรรม) 
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6.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

3.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

4.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

5.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

6.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 

8.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด เอดส์และอบายมุข 

9.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นพิจารณา 2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
1.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์  

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอาหารท้องถิ่นตลาดพลู  

3.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมเชิดชูวัฒนธรรมไทย 

4.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมกระบี่กระบอง 

5.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสังคมการเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

ประเด็นพิจารณา 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.) รายงานสรุปผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.) รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน (แนะแนว) 

4.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 

5.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส 

6.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ประเด็นพิจารณา 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
1.) รายงานสรุปผลกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ 

2.) รายงานสรุปผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3.) รายงานสรุปผลโรงเรียนสะอาดบรรยากาศดี 

4.) รายงานสรุปผลกิจกรรมต่อต้นยาเสพติด เอดส์และอบายมุข 

5.)  รายงานสรุปผลกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6.) รายงานสรุปผลกิจกรรมเชิดชูวัฒนธรรมไทย 
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7.) รายงานสรุปผลกิจกรรมกระบี่กระบอง 
8.)  รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน Online ของครู 

 7.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 7.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 – ร – มส – มผ  ให้เหลือ 0 โดยต้ังเป้าหมายให้ลดลง
ร้อยละ 2 ต่อปี โดยคาดว่าจะ จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 – ร – มส – มผ  จะลดลงเหลือ ดังนี้ 

ร้อยละ 8  ในปีการศึกษา 2565    ร้อยละ 6  ในปีการศึกษา 2566   
ร้อยละ 4  ในปีการศึกษา 2567    ร้อยละ 2  ในปีการศึกษา 2568  
ไม่มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 – ร – มส – มผ  ในปีการศึกษา 2569   

 7.2 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทักษะอาชีพ เช่น การขายของออนไลน์ การเป็นเจ้าของกิจการและการ
ลงทุนในหุ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปใช้หารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ 
 7.3 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงงาน (IS – INDIVIDUAL STUDY) ให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการนำเสนอ
ผลงานอย่างคล่องแคล่ว 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

 1. กระบวนการพัฒนา    
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ยึดหลักการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการ
บริหารงานเชิงระบบ (PDCA) โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) นำผลการวิเคราะห์มากำหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร ค่านิยมนักเรียน ค่านิยมครู กำหนดโครงการ/กิจกรรม 3 ระดับ คือ เชิงรุก คง
สภาพ ปรับปรุง ลดและตัดทอน กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดให้ ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
ดำเนินงาน มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนิน งาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มบริหารท้ัง 4 ฝ่าย ได้แก่  
 กลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561  ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกำหนดแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม แนวโน้มอาชีพในอนาคตและทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  แผนการเรียน
ศิลป์ – ภาษาจีน  แผนการเรียนภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร 
และการส่งเสริมให้ครูนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง 
ดังนี้  กิจกรรมการพัฒนาโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  กจิกรรมการสนับสนุน และส่งเสริม
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ให้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในรูปแบบอีบุค (Electronics Book) 

 
กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตาม เอกสารและระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล นิเทศการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมการประชุมนักเรียน และผู้ปกครองให้ได้รับความรู้และสร้างความ
เข้าใจ เพื่อการส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
วางแผนและดำเนินการ การวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายตามมาตรฐานตัวชี้วัด  กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพื่อประดิษฐ์งาน กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน
ร่วมกันคิดและสร้างส่ือ นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบออนไลน์เพื่อความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า และรูปแบบออนแฮนด์สำหรับนักเรียนท่ีไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ก็จะไม่ถูกทอดท้ิง (NO CHILD LEFT BEHIND) 

 
 กลุ่มบริหารท่ัวไป ได้จัดบริการท่ีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการสร้างนิสัยแก่ครูและ 
นักเรียน ได้แก่ จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติช่วงเปิดเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ในรูปแบบอีบุค พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถาน ท่ี ห้ องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ห้องน้ำให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ(Clean) มีความปลอดภัย(Safety) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี 2564 ซึ่งเป็นปีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าอย่างรุนแรง โรงเรียนได้จัดทำแผน
เผชิญเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
คัดกรอง รวมท้ังแนวปฏิบัติและมาตรการต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาสถานท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้(Academy) วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟครบทุกห้องเรียน ติดต้ังป้าย
ห้องเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าเรียนน่าอยู่ จัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารและระบบ
การเข้าคิวซื้ออาหารของนักเรียน โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดระบบประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผ่านส่ือต่างๆ เช่น www.thonburee.ac.th  และ  facebook โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน ให้ รู้หน้าท่ี มีความสะอาด ตรง
ต่อเวลา วาจาไพเราะ แต่งกายให้เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบ 5 ขั้นตอน มี
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคน คัดกรอง ส่งเสริม แก้ปัญหาและสรุปผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น แต่ยังมีปัญหาเรื่อง ความรับผิดชอบและวินัยของนักเรียนบางส่วน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม
เพื่อให้ความรู้คณะครู ได้แก่ การอบรม เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาท่ีหน่วยงานต่างๆ หรือภายในกลุ่มโรงเรียน สพม.1  
กลุ่ม 4 จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องสร้างขวัญกำลังแก่ครู เช่น การมอบเกียรติบัตรครูดีใน
ดวงใจ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมมงคลอวมงคลของครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ รับการตรวจสอบ จากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติทางด้านการเงิน พัสดุ บัญชี โดยได้รับคำแนะนำ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานทางด้านการเงินและพัสดุให้มีระบบได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีการเบิกจ่ายเงินตามระบบ โดย
ได้รับคำชมจากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ว่าเป็น 
สถานศึกษาท่ีมีการจัดทำบัญชีท่ีเป็นปัจจุบันดีท่ีสุดอีกแห่งของสำนักงานเขตสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ยังได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการบริหารกับครูแ ละบุคลากรใน
โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษาท่ีมีการประชุม
ประจำสัปดาห์และประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ เน้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยินดี 
และมีการประชุมขององค์กรหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชมรมผู้ปกครองและครู มูลนิธิธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีร่วมมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ วัดขุนจันทร์ วัดราชคฤห ์สำนักงานเขตธนบุรี ชุมชนในเขตธนบุรี สน.ตลาด
พลู อพปร.เขตธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สโมสรไลออน สถานศึกษา 
สพม.1 กลุ่ม 4 โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีบริการ สมาคมศาลเจ้าพ่อพระเพลิงตลาดพลู ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี 
ความรู้ ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น  โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีปรากฎ ผล 
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 2. ผลการดำเนินงาน          
 2.1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ คือ  วิสัยทัศน์  โรงเรียนธนบุรีวรเทพ ี

พลารักษ์ จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ 

เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา เรียนดี มคุีณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ค่านิยม

นักเรียน  เรียนดี  มีคุณธรรม  บำเพ็ญประโยชน์  วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา  วิชาสรรพ์ค่านิยมครู  ครูต้องสอน

นักเรียนใหส้ร้างนิสัย  ให้ใฝ่ดี มีความคิด  ประดิษฐ์นวัตกรรม ทำงานได้ ใช้เงินเป็นค่านิยมองค์กร “  T. B. W  ” 

T= Team work   คือ  การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการทำงานให้สำเร็จ สามัคคี  B=Best Practice  คือ

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเลิศ  W=Willful  คือ  มีความมุ่งมั่น

ในการทำงานและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  “กระบี่กระบองเป็นเลิศ”  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “ประพฤติงาม  นามลูกพระเจ้าตาก” กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3. เพียร

สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กลยุทธ์ท่ี 4. ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ 5. บริหารแบบมีส่วนร่วม 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้     

 2.3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ       

 2.4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการเชิงระบบ

(PDCA) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนธนบุรีวรเทพี 

พลารักษ์  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.5 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 2.6  โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ได้รับ
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งบประมาณในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน จัดจ้างบุคลากรและระบบอินเตอร์เน็ต  และทุนการศึกษาแก่

นักเรียนอย่างมีคุณภาพ   

 2.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  (ท่ีมา : งานบุคคล) 
 2.8 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 

 
  (ท่ีมา : งานนิเทศการศึกษา) 
 

0%8%

30%

62%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งท่ีครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งตอ่ภาคเรียน

2 ครั้งตอ่ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งตอ่ภาคเรียน

ร้อยละของการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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 3. จุดเด่น 
3.1 มีนวัตกรรม THONBURI MODEL ท่ีส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
3.2  มีระบบการเงินท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เท่ียงตรง สุจริต สามารถตรวจสอบได้ จนเป็นท่ียอมรับว่า

โปร่งใสท่ีสุดแห่งหนึ่งในสำงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3.3  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 
3.4  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย

วิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 5. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 THONBURI MODEL จากผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม บ้านหลังเรียนในพื้นท่ีเมือง  
 T : Teachers and networks help protect students to be safe. 
  ครูและเครือข่ายคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัย 
 H : Caring for the heart 
  การดูแลรักษาคุ้มครองด้วยใจ 
 O : Organize schools like a nice home 
  จัดโรงเรียนเหมือนบ้านท่ีน่าอยู่ อบอุ่น 
 N : Network development 
  เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 B : Positive thinking brain สมองคิดบวก Behavior change ปรับพฤติกรรม 
      Building morale สร้างขวัญ กำลังใจ Bear instead of love ทดแทนความรัก 
 U : Urban society problems Economic problems And learning problems 
  ปัญหาสังคมเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเรียนรู้ 
 R : Research and development 
  การวิจัยและพัฒนา 
 I : In-depth creative activities 
  กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงลึก 
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 6. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  1.) แผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
  2.) แผนปฏิบัติการประจำปี  
  3.) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.) สารสนเทศโรงเรียน 
  5.) คำส่ัง / ปฏิทิน / ประกาศและค่าเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียน 
ประเด็นพิจารณา 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
  1.) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / ประชุมครูประจำเดือน / ประชุมวิชาการ / 
ประชุมกลุ่มสาระฯ / กลุ่มบริหารฯ / ระดับช้ัน 
  2.) THONBURI MODEL 
  3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
  4.) รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี 
  5.) เกียรติบัตร / โล่รางวัล ท่ีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับ 
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ประเด็นพิจารณา 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลัก 
  สูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  1.) หลักสูตรสถานศึกษา 
  2.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการงานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา 
  4.) รายงานสรุปผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  5.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
  6.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  7.) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  กิจกรรม “อภิวาทบรมครูกวี สืบสารอักขรวิธี
ภาษาไทย”  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส  เป็นต้น 
  8.) เกียรติบัตร / โล่รางวัล ท่ีสถานศึกษา และนักเรียนได้รับ 
ประเด็นพิจารณา 4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  1.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลาการในโรงเรียนให้มีสมรรถนะ
มาตรฐานตามวิชาชีพ 
  2.) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
  3.) รายงานสรุปผลโครงการครูรัก สามัคคีมีมาตรฐาน 
  4.) เกียรติบัตร / โล่รางวัล ท่ีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับ 
ประเด็นพิจารณา 5 จัดสภาพแวดล้อมทางทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  2.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี” 
  3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซอ่มแซม  และบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี 
  4.) แผนเผชิญเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 
ประเด็นพิจารณา 6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  1.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน 
  2.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร และการ
ประชาสัมพันธ์ 
  3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
จัดการและการเรียนการสอน 
  4.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงวสัดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 



55 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2564 

                                                  

 7.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในปีการศึกษาต่อไป 
 7.1 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเน้นการศึกษารายกรณี(CASE STUDY)แก่นักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยยึดหลักการ นักเรียนสำคัญท่ีสุด (STUDENT COME FIRST) และ ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดท้ิง
(NO CHILD LEFT BEHIND) 
 7.2 การพัฒนาครูด้วยระบบ PLC และการกำกับนิเทศงานด้านวิชาการแก่ครูอย่างต่อเนื่อง 
 7.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 7.4 ให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
 7.5 พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบงานประชาสัมพันธ์ท่ีสร้างช่ือเสียงและศรัทธาแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 
 7.6 ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

  1. กระบวนการพัฒนา    
 “โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความ
ประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต” 
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้างต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ “เรียนดี มี
คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา วิชาสรรพ์” เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนางานอาชีพและคุณภาพของตนเอง สามารถเผชิญความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้
แสดงพฤติกรรมครูตามท่ีโรงเรียนกำหนด “ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัยใฝ่ดี มีความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม 
ทำงานได้ ใช้เงินเป็น” มุ่งพัฒนาเป้าประสงค์สำคัญท่ีโรงเรียนกำหนดคือ “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล” โดยยึดว่า “นักเรียนต้องสำคัญที่สุด ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดทิ้ง” (STUDENT  
COME  FIRST  NO  CHILD  LEFT  BEHIND) 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาโดยการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกำหนดแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามสภาพ        
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวโน้มอาชีพในอนาคตและทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
➢ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน 
➢ แผนการเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา 
➢ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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➢ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
 ซึ่งแผนการเรียนท้ัง 4 ดังกล่าวได้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อใช้ส่ือ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ หรือฝึกปฏิบัติร่วมกัน ตามสภาพความพร้อมของสถานท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือ 
อุปกรณ์ และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ภายใต้สัญญาข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 

โรงเรียนยังได้สนับสนุนและส่งเสริม ร่วมมือสถาบันการศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอื่น  ได้แก่  MOU กับสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ในการจัดแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อด้านอาชีพธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
 2. การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมหลากหลาย ท่ีพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวอย่างกิจกรรม 
ดังนี้กิจกรรมการพัฒนาโครงการสอนรายวิชาทุกรายวิชากิจกรรมการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชากิจกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม เอกสารและระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมการประชุมนักเรียน และ
ผู้ปกครองให้ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อการส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวางแผนและดำเนินการ การวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพื่อประดิษฐ์งาน ท่ีผลจากการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิด และสร้างส่ือ นวัตกรรม เพื่อการ
เรียนการสอนกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา IS อย่างหลากหลาย เป็นอิสระ ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นระบบ และทิศทางเดียวกัน 

3. การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และร่วมใจดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564  สัมมนาวิชาการ ลูก ธ.บ.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปะการต่อสู้ของไทยประเภท 
กระบี่ กระบอง ประจำปีการศึกษา 2564  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม การแนะแนวการศึกษาต่อ ค่ายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งาน
สัปดาห์ห้องสมุด แนะแนวการศึกษาต่อและการใช้ชีวิต ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลูก ธ.บ.ว. แสดง
ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จัดพิธี
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส งานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนาง
ชี เขตภาษีเจริญ 
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  2. ผลการดำเนินงาน          
 จากการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอื่น การสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ท้ัง
ในด้านของส่ือและวิธีการ และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และนิเทศภายใน ท้ัง Online และ On Site ครูความ
ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในปีการศึกษา 2564 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
  3. จุดเด่น          
 3.1  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ ใส่ใจดูแลนักเรียน มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา
และความสามารถ 

3.2  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.3  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.4  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.5  ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
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  4. จุดควรพัฒนา 
 4.1  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

4.2  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1-ม.3 ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน 
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.3  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี
ให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ 

4.4 ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

4.5  ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
 5. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 5.1 แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ วิชา เคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ และเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 5.2 ส่ือประสม เรื่อง เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 5.3 เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม RPG Maker วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4  
 5.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์พกพา รายวิชา การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 5.5 กิจกรรมชุมนุม (กระบี่กระบอง)   
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 6. แหล่งข้อมูล หลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                            
  1.) แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
  3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  4.) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

1.) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  
3.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ 

  4.) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก   

1.) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  

  3.) รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน   

1.) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  
3.)  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 
 

ประเด็นพิจารณา 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

1.) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  
3.)  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

  4.)  รายงานสรุปผลการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  5.)  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระฯ 
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 7.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญใน
ปีการศึกษาต่อไป 
 7.1 โรงเรียนมีการวางแผนในการส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านโครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

 7.2 ระดมทรัพยากรเพื่อจัดจ้างครสูาขาท่ีขาดแคลน เพื่อมาทดแทนครูผู้สอนท่ีจบไม่ได้จบสาขาวิชาเอก

โดยตรง โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ 

 7.3 พัฒนาครูด้วยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติ(Active Learning)  ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 

 7.4 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงงาน (IS – INDIVIDUAL STUDY) ให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการนำเสนอ
ผลงานอย่างคล่องแคล่ว 

 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
1.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
2.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

กำลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1    ✓  
2     ✓ 
3    ✓  

รวมทุกมาตรฐาน    ✓  
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สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการ
ส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้นบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ 
3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความสามารถด้านกระบี่กระบองจนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องกระบี่กระบอง 
ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
4) ผู้เรียนมีความสารถทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ค่าเฉ ล่ียคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำ
กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา 
2) ยังมีผู้เรียนบางส่วนไม่จบการศึกษาพร้อม
รุ่นหรือไม่จบการศึกษา เนื่องจากมีผลการ
เรียน 0 , ร , มส , มผ 
3) โครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี
( IS – INDIVIDUAL STUDY)  ยั ง ไ ม่ เ ป็ น
รูปธรรมและไม่สอดคล้องกับบริบทหรือ    
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แสดงถึงการขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) มีนวัตกรรม THONBURI MODEL ท่ีส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
2) มีระบการเงิน ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เท่ียงตรง สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ จนเป็นท่ียอมรับว่าโปร่งใสท่ีสุดแห่งหนึ่งในสำงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
3) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ด้วย
ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 
4) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมท่ีเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจำปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี
ส่วน เกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความ เข้มแข็ ง  มี ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตอนท่ี 4  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
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และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ ใส่ใจดูแลนักเรียน มุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและ
คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ ผู้ เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิ ด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2) ครูควร จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ใน
ระดับช้ัน  ม.1-ม.3 ให้ สามารถนำเสนอ 
อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เป ล่ี ย น  เรี ย น รู้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัว ช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบั ติการให้อยู่ ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ 
4) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา 
5) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 – ร – มส – มผ  ให้เหลือ 0 โดยต้ังเป้าหมายให้ลดลง
ร้อยละ 2 ต่อปี โดยคาดว่าจะ ไม่มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียน  0 – ร – มส – มผ  ในปีการศึกษา 2569   
 2.  พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทักษะอาชีพ เช่น การขายของออนไลน์ การเป็นเจ้าของกิจการและการ
ลงทุนในหุ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปใช้หารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ 
 3.  พัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงงาน (IS – INDIVIDUAL STUDY) ให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการนำเสนอ
ผลงานอย่างคล่องแคล่ว 
 4.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเน้นการศึกษารายกรณี(CASE STUDY)แก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยยึดหลักการ นักเรียนสำคัญท่ีสุด (STUDENT COME FIRST) และ ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดท้ิง(NO 
CHILD LEFT BEHIND) 
 5.  พัฒนาครูด้วยระบบ PLC และการกำกับนิเทศงานด้านวิชาการแก่ครูอย่างต่อเนื่อง 
 6.  พัฒนาครูด้วยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ(Active Learning)  ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้นส่งเสริม  
 7.  สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 8.  พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบงานประชาสัมพันธ์ท่ีสร้างช่ือเสียงและศรัทธาแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 
 9.  ให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
 10.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ระดมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในโครงการต่างๆของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นอย่างเพียงพอ 
 4. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอนให้เพียงพอและพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 
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ภาคผนวก * 
 

• หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่น

ของสถานศึกษา   

• ภาพกิจกรรมสำคัญ 

 คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 กำหนดการในวันประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษา 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- 

Assessment Report : SAR) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลักฐาน 

 
ให้ไว้ ณ วันท่ี   31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

 ( นายสมพงษ์  สู่ศุภอรรถ ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   
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ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

 

1. นายสมพงษ์  สู่ศุภอรรถ     ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 

2. นายเชาวลิต  รัตนศิลปกร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. นายกวงเม้ง  แซ่ซึง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 

4. นายสุพจน์  โภชนพาณิชย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

5. นายธวัชชัย  ชัยเพชระกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 

6. นางอัจฉรา  ดีประเสริฐวิทย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 

7. ร้อยตำรวจเอก ดาวรุ่ง  ขำประสาท  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

8. นายบัญหยัด  จันทร์ผ่อง   ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ 

9. นางวนิดา  เมตตาปก   ผู้แทนครู                              กรรมการ 

10. นายพิสัณฑ์  ชุ่มวิจิตร   ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ 

11. พระเทพวิสุทธิโสภณ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ 

13. พระครูโสภณวรคุณ                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    กรรมการ 

14. นายพรชัย  เทพบัญชา   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

15. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

16. ผู้อำนวยการโรงเรียน                               กรรมการและเลขานุการ 
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