
 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   วชิาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่งคง  สะอาดและปลอดภัย  มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี ภูมิทัศน์  มีบรรยากาศท่ีดี ร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายส าหรับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  และด ารงชิวิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
2. มีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน 
3. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน/ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 82  ทุกหน่วยงาน/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีห้องเรียน มีแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย
ส าหรับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และด ารงชิวิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข ในระดับดีขึ้นไป 

โรงเรียนมีห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายส าหรับ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ด ารงชิวิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุขในระดับดีมาก 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 82   ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป............0......บาท         คงเหลือ ......... 1,000...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .............................-............................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) แหล่งเรียนรู้ใน ร.ร. 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        (นางวนิดา      เมตตาปก.)                    ( นางวรรณลุ  จารุจิตร)                           (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม                  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 
..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 



                                                         
 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
โครงการ   การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ขยายแผนการเรียนท่ีหลากหลาย ท า MOU กับสถาบันต่างๆ  
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ท่ี 3          กลยุทธ์ท่ี4     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1-2.2 , 3.1-3.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
          1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 

 2. เพื่อการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ขยายแผนการเรียนท่ีหลากหลาย ท า MOU กับสถาบันต่างๆ 

กฎกระทรวง 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ : มีแผนการเรียนท่ีหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน มากกว่า 3 สายการเรียน 

มีแผนการเรียนท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 5 สายการเรียน 

เชิงคุณภาพ : ทุกแผนการเรียนมีการใช้หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ในระดับดีขึ้นไป 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ได้ในระดับดีมาก 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100   ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 5,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป............5,000......บาท         คงเหลือ .........0...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .............................-............................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) แฟ้มเอกสารวิชาการปีการศึกษา 2563 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (.นางวนิดา      เมตตาปก.)                     (..นางวรรณลุ  จารุจิตร.)                       (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                                                                  
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                   แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                         
                                                          ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3         กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  1   
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 / 1.1.5  1.16 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภา วัฒนเธียร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระสามารถด าเนินการวิจัยตามวิธีการวิจัยในช้ันเรียนได้ 
         2. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระสามารถน าผลของการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ :  1)  นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
 2)  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศจัดขึ้น 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

1)  นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
2)  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนท่ีกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศจัดขึ้น (กิจกรรมวันคริสต์มาสไม่สามารถ
จัดได้เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ) 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

เชิงคุณภาพ :  
            1)  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2)  นักเรียนท่ัวไปส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
ในระดับพอใช้ 

3)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองได้รับการพัฒนาปรับปรุงในระดับดี 
 

 
1)  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
2)  นักเรียนท่ัวไปส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ใน
ระดับพอใช้ 
3)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้รับการพัฒนาปรับปรุงในระดับดี 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ .....80..... ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  จ านวน 5,000 บาท เงินรายได้  อื่นๆ   
งบประมาณท่ีใช้ไป....... 5,000......บาท         คงเหลือ .........-0-...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
 
 



 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ภาพกิจกรรม/แฟ้มสรุปงาน 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางวิภา วัฒนเธียร)                             (นางวรรณลุ   จารุจิตร)                         (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                      
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
                                                          
 
                                                         
 

 

 

 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3         กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  1  และ 2 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  1.2  2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริพร  จ าปา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถน าบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2.  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. เพื่อให้การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เพื่อให้นักเรียนมีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันท้ังโรงเรียน 
6. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความพอเพียง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์  สุจริต  
อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ :   
1)นักเรียนจ านวนร้อยละ90%ได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาการได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนจ านวน 70 % ได้รับความรู้และทักษะทักษะทาง
วิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3)  นกัเรียนจ านวน 70 % ไปแข่งงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  
4) นักเรียนจ านวน 90 % มีคุณธรรม น าความรู้   โดยการ
เสริมสร้าง ความพอเพียง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต
สร้างชาติ ความรับผิดชอบ  คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 1)นักเรียนจ านวนร้อยละ100%ได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาการได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีระบบการบริหารการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 
2) นักเรียนจ านวน 70 % ได้รับความรู้และทักษะทักษะทาง
วิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3)  นักเรียนไม่ได้ไปแข่งงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  
เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 
4) นักเรียนจ านวน 95 % มีคุณธรรม น าความรู้   โดยการ
เสริมสร้าง ความพอเพียง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต
สร้างชาติ ความรับผิดชอบ  คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
    



เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงคุณภาพ :  นักเรียน ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี ได้รับความรู้และ
ทักษะทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีคุณธรรม น าความรู้   โดยการเสริมสร้าง ความพอเพียง  
ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความรับผิดชอบ  
คุณธรรมจริยธรรม ประสิทธิภาพ ในระดับดีขึ้นไป 

 

นักเรียน ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการได้รับการพัฒนา
คุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาอย่างมี ได้รับความรู้และทักษะ
ทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีคุณธรรม น าความรู้   โดยการเสริมสร้าง ความพอเพียง  
ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความรับผิดชอบ  
คุณธรรมจริยธรรม ประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ .....80..... ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  จ านวน 5,000 บาท เงินรายได้  อื่นๆ   
งบประมาณท่ีใช้ไป.............บาท         คงเหลือ ....... 5,000...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ภาพกิจกรรม/แฟ้มสรุปงาน 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวศิริพร  จ าปา)                           (นางวรรณลุ   จารุจิตร)                         (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                      
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม                แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
                                                          
 
                                                         
 

 

 

 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ แนะน าและฝึกทักษะ  ข้อสอบระดับท้องถิ่น ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย                             

( GAT / PAT ) 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 3     กลยุทธ์ท่ี4  กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐาน  1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.2/2.1-2.6/ 3.1-3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   ได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี  และผ่านเกณฑ์ 
 ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง ได้

มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี  และผ่านเกณฑ์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี                      
สติสมเหตุผล ได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี  และผ่านเกณฑ์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี                  
ต่ออาชีพสุจริตได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี  และผ่านเกณฑ์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ: นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการแนะน าและฝึก
ทักษะ  ข้อสอบระดับท้องถิ่น ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)  
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  (GAT/ PAT) 

นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการแนะน าและฝึกทักษะ  
ข้อสอบระดับท้องถิ่น ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)  
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ( GAT / PAT ) 

เชิงคุณภาพ: นักเรียนได้รับการแนะน าและฝึกทักษะ  
ข้อสอบระดับท้องถิ่น ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)  ข้อสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย  ( GAT / PAT ) ได้ในระดับดี 

นักเรียนได้รับการแนะน าและฝึกทักษะ ข้อสอบระดับ
ท้องถิ่น ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)  ข้อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย  ( GAT / PAT ) ได้ในระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 85  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
 
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  1,000 บาท  เงินรายได้........  อื่นๆ  ........ 
งบประมาณท่ีใช้ไป...... 2,000...... บาทคงเหลือ ......... 0..........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
 
 



 
 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .........................งบประมาณน้อย................................................................ 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ..............เพิ่มงบประมาณในการด าเนินการ........................................  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)แฟ้มเอกสารวิชาการปีการศึกษา 2563 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        (นางวนิดา      เมตตาปก.)                    ( นางวรรณลุ  จารุจิตร)                           (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม                  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการ   พัฒนางานนิเทศการศึกษา   
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1-2.6 / 3.1-3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภา      วัฒนเธียร 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
   1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ก ากับ การใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างมีระบบต่อเนื่องทุกภาคเรียน  
   2. เพื่อน าผลการนิเทศภายใน  ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ : ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้รับการนิเทศร้อย
ละ 90 ข้ึนไป 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้รับการนิเทศร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ : ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการใช้หลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ในระดับดีขึ้นไป 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ได้ในระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100   ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป............1,000......บาท         คงเหลือ ......... 1,000...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .............................-............................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) แฟ้มเอกสารนเิทศปีการศึกษา 2563 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางวิภา      วัฒนเธียร)                         (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                      (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                         แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ          ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                         
                                                          ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม     
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ท่ี 3          กลยุทธ์ท่ี4     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  1,2 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 /2.3 2.5   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
          เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ได้มาตรฐานทุกตัวช้ีวัด  และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ : นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

เชิงคุณภาพ : นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปมีผลการประเมิน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง   ประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป 

: นักเรียนร้อยละ 82  ขึ้นไปมีผลการประเมินด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง   ประสงค์ใน
ระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100   ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน ......0.....บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป............-......บาท         คงเหลือ .........-..........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .............................-............................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
ของผู้เรียนของวิชาการ 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (.นางสาวศิริพร  จ าปา)                        (..นางวรรณลุ  จารุจิตร.)                         (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ                       แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                        
 

  

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 





 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ  แสดงผลงานนิทรรศการ เปิดบ้าน ธ.บ.ว. 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 3        กลยุทธ์ที่4  กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐาน  1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 1.2 /2.1-2.6 /3.1 3.4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

1 เพื่อจัดนิทรรศการให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานท่ีได้จากกิจกรรมการเรียน  
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้   
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี  และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ: นักเรียนร้อยละ 95 แสดงผลงานนิทรรศการ 
เปิดบ้าน ธ.บ.ว. 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์  COVID-19                       

เชิงคุณภาพ: นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป   

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์  COVID-19                       

   สรุปผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  1,000 บาท  เงินรายได้ -  อื่นๆ   
งบประมาณท่ีใช้ไป............ -......บาทคงเหลือ ......... 1,000..........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .........................งบประมาณน้อย................................................................ 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ..............เพิ่มงบประมาณในการด าเนินการ........................................  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ....................-..................... 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        (นางวนิดา      เมตตาปก.)                    ( นางวรรณลุ  จารุจิตร.)                           (นายถวัลย์  ศณีสุขะโต) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม                  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน    บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ    พัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ท่ี 2         กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2 
ตัวบ่งช้ีท่ี   2.1-2.2  
.ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวรรณลุ  จารุจิตร 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
1.เพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสนองตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2.เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ : โรงเรียนมีจ านวนโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน  ร้อยละ 100 

โรงเรียนมจี านวนโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาทุกมาตรฐาน  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาทุก
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ...........  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน …5,000….บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป.............5,000..........บาท         คงเหลือ ...........0..........บาท         ใช้เกิน............-.............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  ...........................................-............................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .......................................-............................................................ 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) 
        เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และเล่มสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (.นางวรรณลุ  จารุจิตร)                             (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                      (  นายถวัลย์  ศรีสุขะโต )                                                                   
        ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  แผนงานโรงเรียน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ   พัฒนาระบบพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ท่ี4     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 / 3.3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล  และการประเมินผลทางการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนและจัดซื้อส่ือเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดจ้างการผลิตส่ือทางการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
4. งานจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
6. ให้สนับสนุน ส่งเสริมและบริการทางวิชาการท่ีดีแก่ผู้มารับบริการ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ :  ครูร้อยละ 90 ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ
ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 95 ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพทันสมัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ : ครูสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียน              
การสอนได้อย่างมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ครูสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพในระดับดีเลิศ 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ .......95...  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน    เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 92,400 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป.......0.....บาท         คงเหลือ .........-...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ         -   5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)   -  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน) วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................                   ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร)                        (นางวรรณลุ   จารุจิตร)                       (นางวนิดา   เมตตาปก.)                                                                  
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                                          
 
                                                         
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ    พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ท่ี 3         กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 / 2.3 , 2.5 / 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามความสนใจความถนัด นักเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมการแข่งขัน ท่ีนักเรียนได้ให้ความถนัดและความสนใจ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1-6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น ไม่น้อยกว่า10 รายการต่อปี 

นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี1-6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่หน่วยงานภายนอกจัด
ขึ้นจ านวน 10 รายการ/ต่อป ี

เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ของ
จ านวนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนท่ี
เข้าร่วมการแข่งขัน 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100   ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  3000 บาท เงินรายได้30,000  อื่นๆ.......... 
งบประมาณท่ีใช้ไป เงินรายได้ 30,000.......บาท         คงเหลือ ...เงินอุดหนุน 30,000......บาท         ใช้เกิน.........-...........บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ สถานการณ์ COVID-19. ท าให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้น้อย. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) รายงานผลการแข่งขัน/โปรสเตอร์    
ประชาสัมพันธ์ของ ร.ร./ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (.นางสาวศิริพร  จ าปา)                        (..นางวรรณลุ  จารุจิตร.)                      (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม            แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ        ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                        
 
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                            

กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2    กลยุทธ์ที่ 3        กลยุทธ์ท่ี4   กลยุทธ์ที่ 5                                   

มาตรฐาน  1,2,3                                                                                                                                  

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  1.2 / 2.1 – 2.6 /  3.1  3.2                                                                                                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริพร   จ าปา                                                                                                                                                           

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน สามารถด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
     2. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ:  ครู บุคลากร  และ นักเรียนทุกคน ร้อยละ 80  มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

ครู บุคลากร  และ นักเรียนทุกคน ร้อยละ 85มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ: โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ สามารถเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีเลิศขึ้นไป 

: โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สามารถเป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี 

   สรุปผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 85 ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 1,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป.......1,000......บาทคงเหลือ .........0...........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .............................-............................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .....................-............................................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)  .ภาพกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวศิริพร   จ าปา)            (นางวรรณลุ   จารุจิตร)            (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ                 แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ              ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ            
 
 
 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 



 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 

แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  พัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
   ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
กิจกรรม   1.  สุนทรภู่    2.  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
   3.  ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย 4.  จัดหาส่ือ ผลิตส่ือ และซ่อมบ ารุงส่ือการศึกษา 
   5.  ฟื้นฟูการอ่าน-เขียนภาษาไทย  6.  ยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ท่ี 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5                                
มาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ    งานบุคคล     กิจการนักเรียน 
1.วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถและแสดงออกทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 
3.  เพื่อยกระดับของการทดสอบระดับชาติ O-NET วิชาภาษาไทยของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ:  
1)  ร้อยละ 95 ของนักเรียนแสดงความสามารถและ
แสดงออกทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น 
3)  ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ         
O–NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

1.  นักเรียนแสดงความสามารถและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 95 
2.  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น             
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 93 
3.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O–NET วิชา
ภาษาไทย คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ:  
1)  นักเรียนแสดงความสามารถและแสดงออกทางภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเย่ียม 
2)  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 
3)  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O–NET วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนสูงขึ้น 

1)  นักเรียนแสดงความสามารถและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม ท้ังการคัดลายมือ         
การสะกดค า อ่านท านองเสนาะ การตอบค าถามทักษะ
ภาษาไทย   
2)  นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มข้ึนในระดับดีเย่ียม   
3)  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O–NET วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนสูงขึ้น 

   สรุปผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95  
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3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน ................บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป......10,000...............บาท     คงเหลือ ..............-............บาท         ใช้เกิน.....................บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  ...................................................-...................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ................................................-................................................. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวชัชฎา   ภู่เพ้ชร์)                        ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                     ( นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานโรงเรียน                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                                                       ..................................................... 
                                                             (นายชนินทร์  คะอังกุ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 
 
 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2        กลยุทธ์ท่ี 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5                                
มาตรฐาน  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ    งานบุคคล     กิจการนักเรียน 
1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาส่ือนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 
ให้เหมาะสมกับการน ามาใช้ในจัดการเรียนการสอน ด้านการงานอาชีพ รวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้ส่ือนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาฝึกปฏิบัติ   

2. เพื่อจัดหาวัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร ส าหรับการเรียนการสอนงานคหกรรม 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยตนเอง ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการงานอาชีพ  

จากการอบรม การแข่งขันทักษะวิชาการ และสามารถเผยแพร่ผลงานจากการปฏิบัติงานจริง  
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ:  
           1) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพทันสมัยด้านรายวิชาการงานอาชีพ      
 2) นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาการงานอาชีพแสดงผล
งานและแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

 
           1) นักเรียนร้อยละ 100ได้ใช้ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพทันสมัยด้านรายวิชาการงานอาชีพ      
 2) ไม่มีการจัดแข่งการแข่งขันเนื่องจาก
สถานะการณ์โรคระบาดโควิด19 
 

เชิงคุณภาพ: 
           1) ครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้ส่ือนวัตกรรม วัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา       
ท่ีทันสมัยมาฝึกปฏิบัติในระดับดี 

2) การเรียนการสอนด้านคหกรรมมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ใช้วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร
อย่างเพียงพอและครบถ้วน 

 
           1) ครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้ส่ือนวัตกรรม วัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา       
ท่ีทันสมัยมาฝึกปฏิบัติในระดับดี 

2) การเรียนการสอนด้านคหกรรมมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ใช้วัตถุดิบท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน 



3) นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการฝึกปฏิบัติ
ทักษะ ได้เข้ารับการอบรม แข่งขันทักษะวิชาการ และ
แสดงผลงานได้ในระดับดี  
 

3) ไม่มีการจัดแข่งการแข่งขันเนื่องจาก
สถานะการณ์โรคระบาดโควิด19 
 

   
 
 
 
 
 
 
 สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน ................บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป10,000.บาท     คงเหลือ ............0..........บาท         ใช้เกิน.........-.........บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  - 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  -. 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
               (นายวีระชัย  เสนารักษ์)                 ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                     ( นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานโรงเรียน                        ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                                                       ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อแผนงาน                พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลยุทธ์ที ่   กลยุทธ์ที่ 1      กลยุทธ์ท่ี 2       กลยุทธ์ที่ 3        กลยุทธ์ที4่      กลยุทธ์ที่ 5                                
มาตรฐานที่     มาตรฐานท่ี 1    มาตรฐานท่ี 2   มาตรฐานท่ี 3   
ตัวบ่งชี้ที่   1.1 และ 1.2 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  นางสาวสุกานดา  แก้วกูล 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ  ท่ัวไป  งบประมาณ    งานบุคคล     กิจการนักเรียน 
1.วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ: 
1.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
2.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ                                    
3.  ร้อยละ 96 ของผู้เรียนผ่านการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
1.  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 
3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

เชิงคุณภาพ: 
1.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตรในระดับดี 

 2.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียนส่ือความ ในระดับดี 
3.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในระดับดีมาก 

 
1.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตรในระดับดีเลิศ 

 2.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียนส่ือความ ในระดับยอดเย่ียม 
3.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในระดับยอดเย่ียม 

    
สรุปผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 96        ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
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3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน        เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน................บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป........2,432.20........บาท     คงเหลือ........2,567.80........บาท         ใช้เกิน........-.........บาท 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   

- บุคลากร ท่ีมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ให้เพียงพอ 
- บทบาทภาระงานของครูในการปฏิบัติการสอนไม่สามารถได้เต็มท่ี 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อโครงการในการจัดหา ซ่อมบ ารุง และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต) 

- จัดหาอัตราก าลังท่ีมีความสามารถให้เพียงพอ 
- จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริม 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  
- รายงานการประเมินคุณภาพตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
       (นางสาวสุกานดา  แก้วกูล)                      (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                        (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                            แผนงานโรงเรียน                     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                                                       ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2         กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1-1.2 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรและลดอัตราการติด 0 ,ร ,มส. 
2. เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
3. เพื่อจัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่ O-NET ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานภายนอก ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายนอกเพิ่มมากข้ึน                                                                                                                  

5.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                    

ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน                                                                                   

6.  เพื่อจัดซื้อซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์การทดลอง สารเคมีวัสดุส านักงานและเทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ :  
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 2  
อัตราการติด 0 ,ร ,มส  ลดลง  
2.เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง 
3. เพื่อจัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่ O-NET  
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน
ภายนอก ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แข่งขันกิจกรรมต่างๆภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

 
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ2.0  
อัตราการติด 0 ,ร ,มส  ลดลง  
 2.นักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ร้อยละ 95 
ของนักเรียนท้ังหมดมีทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์  
และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
3. จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่ O-NET  
4. นักเรียนได้รับการอบรมพฒันา ศึกษาดูงานภายนอก  
และได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันท่ีทางหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น 2 กิจกรรม  



5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการสอน 
6.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลอง สารเคมี วัสดุส านักงาน 
และส่ือเทคโนโลยี เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการกลุ่มสาระ 

5.ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดสอน 
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์การ
ทดลอง สารเคมี วัสดุส านักงานและส่ือเทคโนโลยี เพียงพอ
ต่อการจัดการ เรียนการสอนและบริหารจัดการกลุ่มสาระ
ร้อยละ 60  

เชิงคุณภาพ :  
1.นักเรียนมีความรู้  และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนวิทยาศาสตร์การ
ในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายนอกเพิ่มมากขึ้นในระดับดี 
และมีคะแนน O-Net เฉล่ียเพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น ในระดับดีขึ้นไป 
3. ห้องปฏิบั ติการพร้อมส่งเสริมให้ ผู้ เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับดี 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์การ
ทดลอง สารเคมี และวัสดุส านักงาน เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการกลุ่มสาระ  มีประสิทธิภาพ
ในระดับดีขึ้นไป   

 
1.นักเรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนวิทยาศาสตร์
การในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายนอกเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น ในระดับดีมาก 
3.ห้องปฏิบัติการพร้อมส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับดีมาก 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์การ
ทดลอง สารเคมี และวัสดุส านักงาน เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการกลุ่มสาระ  มี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก   

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ.....80......  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน …....10,000 ….บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป....10,000....บาท         คงเหลือ ............-0-.........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ งบประมาณมีจ ากัดท าให้การบริหารจัดการและยาก 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ..เพิ่มงบประมาณ  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)  แฟ้มสรุปโครงการ 2 แฟ้ม  1.แฟ้มวัน
วิทยาศาสตร์ แฟ้มสรุปโครงการกิจกรรม 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวรัชตืธร สังขทิพย์.)                 ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                     ( นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานโรงเรียน                        ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                       ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 

 

 

 

 

ติว O-net ม.6 วิชา วิทยาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2563 



 

 

 

 



 

 

 

 

วันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ    อบรมพัฒนาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายนอก 
กลยุทธ์ที ่    กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2         กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที4่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1-1.2 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการอบรมพัฒนา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 
เชิงปริมาณ :  
        นักเรียนไปอบรมพัฒนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ภายนอกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างน้อยร้อยละ 40 ของนักเรียนท้ังหมด 

 
นักเรียนได้ไปอบรมพัฒนาและทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยร้อยละ 1.07 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

เชิงคุณภาพ :  
    นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 

 
 นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ80 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ.....80......  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ เงินอุดหนุน เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน ….... ….บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป....-0-...บาท         คงเหลือ ............-0-.........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ    - 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ..-  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)  แฟ้มสรุปโครงการ 1 แฟ้ม 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวรัชตืธร สังขทิพย์.)                 ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                     ( นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานโรงเรียน                        ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                       ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 

 



 



 

 
 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2         กลยุทธ์ท่ี 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ท่ี 5
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2  คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์  1.  เพื่อให้ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

  2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเองได้สร้างสรรค์ 

3.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ส่ิงแวดล้อม   

4.  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ    
1.  ร้อยละ 84  ของผู้เรียนมีความช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
2.  ร้อยละ 84  ของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเอง 
ได้สร้างสรรค์ 
3.  ร้อยละ 84  ของผู้เรียนมีความตระหนักเห็นความส าคัญของ 
การอนุรักษ์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 

     นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้ท่ีมีความช่ืนชม  
ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเอง 
ได้สร้างสรรค์ และมีความตระหนักเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ   
1.  ผู้เรียนมีความช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  
2.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเองได้สร้างสรรค์ 
3.  ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 
4.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นผู้ท่ีมี
ความช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ี
ตัวเองได้สร้างสรรค์ และมีความตระหนักเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อมในระดับท่ี  ดีเยี่ยม 

   

   

สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ.........100............     ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  



 
 
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ   เงินอุดหนุน     เงินรายได้  อื่น ๆ        จ านวน    10,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป ..........10,000.............. บาท         คงเหลือ ...........-.......... บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ   

ช่วงเวลาท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้  มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย เช่น เวลาเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีกิจกรรม และนักเรียนขาดเรียน  เป็นต้น 

 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  

หาเวลาในช่วงกลางวันเสริมในเรื่องเนื้อหาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนานกัเรียนอีกทางหนึง่ 
 

6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 

 

ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (...............................................)             (...............................................)              (............................................)                                                                  
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม              แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ     หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   
  
 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ที่ 2         กลยุทธ์ท่ี 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ท่ี 5
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1.1-1.1.6 .......................................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 

1.วัตถุประสงค์  1.  เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

  2.  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรยีนและระดับชาติตามเกณฑ์ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ   ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียผ่าน
เกณฑ์ 

นักเรียนร้อยละ 88.77 เป็นผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑ์ 

เชิงคุณภาพ  ในปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท่ีเรียน
ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี  

นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ผ่านเกณฑ์ 
ในระดับท่ี  ดีมาก 

   

  สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ.........100............     ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ   เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน    40,000  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป ..........-............ บาท         คงเหลือ ...........-.......... บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ   

ช่วงเวลาท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้  มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย เช่น เวลาเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีกิจกรรม และนักเรียนขาดเรียน  เป็นต้น 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  

หาเวลาในช่วงกลางวันเสริมในเรื่องเนื้อหาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนานกัเรียนอีกทางหนึง่ 
6. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/รูปถ่าย/แฟ้มสรุปโครงการ)............................................................ 
 

ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (...............................................)             (...............................................)              (............................................)                                                                  
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม              แผนงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ     หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    
 

 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารกัษ์ 

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
ลักษณะของโครงการ  ใหม่           ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่1   กลยุทธ์ที่2    กลยุทธ์ที่3  กลยุทธ์ที่4  กลยุทธ์ที่5 
ความสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่     มาตรฐานที่ 1    มาตรฐานที่2   มาตรฐานที่ 3    มาตรฐานที่ 4  
ตัวบ่งช้ีที่   1.1 /1.2/ 3.1/ 3.4   
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   วิชาการ  ทั่วไป    งบประมาณ  งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ :  
 1) นักเรียนร้อยละ 95  เข้าร่วมกิจกรรม 
 2) นักเรียนร้อยละ 95  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 

 
   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ร้อยละ 95   
  

เชิงคุณภาพ :  
1) นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี  

 2) นักเรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตและป้องกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษหรือสถานการณ์เสี่ยงได้  
 

 
 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี  

มีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษหรือ
สถานการณ์เสี่ยงได้ ในระดับดี  
 
  

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ.....95.....  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ  เงินอุดหนุน เงินรายได้  อื่นๆ   จ านวน …....10,000 ….บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป....10,000....บาท         คงเหลือ ............-0-.........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
 



 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการ งบประมาณมีจ ากัดท าให้การบริหารจัดการและยาก 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ..เพิ่มงบประมาณ  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)  แฟ้มสรุปโครงการ 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
             (นายสมภาพ  อยู่สบาย)                                     ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                         ( นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                          แผนงานโรงเรียน                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
   
                                                                         ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 









 

 



 

 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ์ที่      กลยุทธ์ที่ 1       กลยุทธ์ท่ี 2         กลยุทธ์ที่ 3          กลยุทธ์ท่ี 4      กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติ  โสภาที (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ  ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ให้มีการด าเนินการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  ได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานท่ีปรากฏ 
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทุกคน  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน
ตระหนักและเห็นความส าคัญ  และร่วมด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในโรงเรียนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ครูและบุคลากรทุกคน  ทุกหน่วยงานร่วมด าเนินการ
ประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทุกคน  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน 
ร่วมด าเนินการจัดการศึกษา  เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 86  ขึ้นไป 

ครูและบุคลากรทุกคน  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร่วม
ด าเนินการจัดการศึกษา  เพื่อประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 100 

   สรุปผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน 4,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 3,655 บาท         คงเหลือ  345  บาท         ใช้เกิน.........................บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  .......................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  ................................................................................................... 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) ค าส่ัง / เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง / รูปเล่ม SAR 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
             (นายกิตติ  โสภาที)                       ( นางวรรณลุ  จารุจิตร )                        (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                          แผนงานโรงเรียน                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                                                       ..................................................... 

(นายชนินทร์  คะอังกุ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

 



 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่  กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2กลยุทธ์ที่ 3     กลยุทธ์ท่ี4  กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐาน  1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1-1.2/2.1-2.6/ 3.1-3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิชาการ 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ  วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน ได้มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี และผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
2.2 เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

2. เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ปรากฏ 

เชิงปริมาณ: ครูบุคลากร ร้อยละ 90 ขึ้นไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย 
และมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน และน ามาวางแผน การ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ       

ครูบุคลากร ร้อยละ 95 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย และ
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน และน ามาวางแผน การจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

เชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากร จัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกตัว
ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

ครูและบุคลากร จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกตัวใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

   สรุปผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95  ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ  เงินอุดหนุน  3,000 บาท  เงินรายได้........  อื่นๆ  ........ 
งบประมาณท่ีใช้ไป...... 3,000...... บาทคงเหลือ ......... 0..........บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ  ....................................-............................................................................ 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)  .............................-...........................................................................  
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ)แฟ้มเอกสารวิชาการปีการศึกษา 2563 
ลงช่ือ.............................................รายงาน      ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
        (นางศิรนินภา  พรนภดล)                         (..นางวรรณลุ  จารุจิตร.)                         (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                    
     ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม                  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

..................................................... 
(นายชนินทร์  คะอังกุ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 



 



 

 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

           รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต  
กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 1      ✓ กลยุทธ์ที่ 2         กลยุทธ์ที่ 3           กลยุทธ์ที่     กลยุทธ์ที่ 5
มาตรฐาน  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี   3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ 
   ส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
   3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
   3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
   3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานห้องสมุด (นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์) 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ ✓ วิชาการ ท่ัวไป   งบประมาณ   งานบุคคล 
1.วัตถุประสงค์   
    1.1  เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้  
 1.2  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียน รักการอ่าน การเขียน  
 1.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานท่ีปรากฏ 
เชิงปริมาณ : นักเรียน และครูใช้บริการห้องสมุด  มีวัสดุ
สารนิเทศพร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ   นักเรียนร้อยละ
80 % มีนิสัยรักการอ่าน  และห้องสมุดมีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยมีวัสดุสารนิเทศพร้อม
ให้บริการอย่างเพียงพอ  และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี
ดี เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านและผู้เข้าใช้บริการ นักเรียน
ร้อยละ80 % มีนิสัยรักการอ่าน 

เชิงคุณภาพ : มีวัสดุสารนิเทศท่ีดีและตรงกับความต้องการ
ของผู้อ่านและผู้เข้าใช้พร้อมให้บริการร้อยละ85% และมี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีดี เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านและ
ผู้เข้าใช้บริการ ร้อยละ 85%  นักเรียนร้อยละ80 % มีนิสัย
รักการอ่าน  และห้องสมุดมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยมีวัสดุสารนิเทศท่ีดีมีและ
ตรงกับความต้องการของผู้อ่ านและผู้เข้ าใช้พร้อม
ให้บริการร้อยละ85% และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีดี 
เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านและผู้เข้าใช้บริการ  นักเรียน
ร้อยละ80 % มีนิสัยรักการอ่าน 

    
 
 
 

✓ 

✓ 



 
สรุปผลการด าเนินงาน  ✓บรรลุเป้าหมายร้อยละ   85%     ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ................  
3. งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ    ✓  เงินอุดหนุน   เงินรายได้  อื่นๆ  จ านวน ..............บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป...........  บาท         คงเหลือ...........       บาท         ใช้เกิน.............-............บาท 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการ   - 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (แนวทางพัฒนาในอนาคต)    - 
6.ข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  (เอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................รายงาน   ลงช่ือ............................................           ลงช่ือ.......................................... 
      (นางสาวชัชฎา   ภู่เพชร์)                      (นางวรรณลุ  จารุจิตร)                        (นายถวัลย์  ศรีสุขะโต)                                                                  
      ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม              แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

..................................................... 
                 (ดร.ชนินทร์  คะอังกุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 
 

✓ 

✓ 



 
 
 


