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คำนำ 
 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563   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 2563   ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
          ( นายชนินทร์ คะอังกุ ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2563                                                
  

 (ก) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้
ว่า ระดับดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ ท้ังนี้ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระฯ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียน ส่ือสารภาษาไทยได้ดี ความสามารถในการคิดคำนวณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
การดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลกรประเมินอยู่
ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ ดูแล
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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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 

 
  



3 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2563                                                
  

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
สมเด็จพระพุทธวรมุนีพลารักษ์ หรือหลวงพ่อก้าวหน้า เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร 

ประดิษฐานเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2528 

 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าออกศึก 
ล้อมกรอบด้วยเส้นรูปเรือนแก้ว ส่วนล่างเป็นช่ือโรงเรียน 
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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 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ดอกสุพรรณิการ์ 
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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 

 
เป้าประสงค ์

1.   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2.   มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพผล เน้นโรงเรียนเป็นฐาน 
3.   ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
4.   มีระบบประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
5.   โรงเรียนมีความเป็นเลิศตามท่ีกำหนด 
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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 ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อองค์กร) 
B = Best practice สู่ความเป็นเลิศ/คุณธรรม 
          (ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ) 
W = Willful ศักยภาพ/เสมอภาค 
          (มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ) 

 
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    จนถึงปัจจุบัน 

 
2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

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 
 

1.3.2  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
1)  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 
 
2)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณลุ  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 
2563 

- 1 11 12 3 - 7 - 3 37 

 
2) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 9  เมษายน  2564) 

 

 
กลุ่มสาระฯ 

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน)  
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ - - - - - - 1 - 1 1 
รองผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 
ภาษาไทย - 1 1 - 1 1 - - - 2 
คณิตศาสตร์ 1 1 2 - 1 1 - - - 3 
วิทยาศาสตร์ 2 - 2 3 6 9 - - - 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 7 16 5 14 19 1 - 1 36 

 (ท่ีมา : งานบุคคล) 
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3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
 

 

 
 
 
 
 

0%0%

36%

8%

53%

3%

วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 3 30 

2. คณิตศาสตร์ 2 35 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 23 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5 27 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 

6. ศิลปะ 3 27 

7. การงานอาชีพ 3 23 

8. ภาษาต่างประเทศ 7 26 

รวม 36 26 
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          1.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา  2563)  
                        1) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. 1 58 30 88 3 29 

ม. 2 64 44 108 4 27 

ม. 3 46 43 89 3 29 

รวม 168 117 285 10 28 

ม. 4 22 22 44 4 11 

ม. 5 31 45 76 5 15 

ม. 6 30 34 64 5 12 

รวม 83 101 184 14 13 

รวมทั้งสิ้น 251 218 469 24 19 

  (ท่ีมา : งานทะเบียนนักเรียน)  
 
 

 
 
 

58

64

46

22

31 3030

44 43

22

45

34

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน
แยกชาย-หญิง ระดับมัธยมศกึษา

ชาย หญิง
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  2) จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ม.1 111 123 88 

ม.2 97 98 108 

ม.3 89 82 89 

ม.4 103 91 44 

ม.5 88 68 76 

ม.6 101 75 64 

รวม 589 537 469 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

589
537

469

2561 2562 2563

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 2,470,000 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,800,000 
เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 670,000 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 2,470,000 รวมรายจ่าย 2,470,000 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  72.87  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  27.13  ของรายรับ 
 (ท่ีมา : งานแผนงานโรงเรียน) 
  

 

72.87

27.13

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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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   60,00  บาท
ต่อปี   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 
และ 

เทคโนโลยี 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. 1/1  8.57 8.57 11.43 11.43 5.71 5.71 2.86 8.57 11.43 25.71 100 
ม. 1/2 9.68 9.68 12.90 12.90 6.45 6.45 3.23 9.68 12.90 16.13 100 
ม. 1/3 9.68 9.68 12.90 12.90 6.45 6.45 3.23 9.68 12.90 16.13 100 
ม. 2/1 7.89 7.89 10.53 10.53 5.26 5.26 2.63 7.89 10.53 31.58 100 
ม. 2/2 8.82 8.82 11.76 11.76 5.88 5.88 2.94 8.82 11.76 23.53 100 
ม. 2/3 8.33 8.33 11.11 11.11 5.56 5.56 2.78 8.33 11.11 27.78 100 
ม. 2/4 8.33 8.33 11.11 11.11 5.56 5.56 2.78 8.33 11.11 27.78 100 
ม. 3/1 8.70 8.70 11.59 11.59 5.80 5.80 2.90 8.70 11.59 24.64 100 
ม. 3/2 9.68 9.68 12.90 12.90 6.45 6.45 3.23 9.68 12.90 16.13 100 
ม. 3/3 9.68 9.68 12.90 12.90 6.45 6.45 3.23 9.68 12.90 16.13 100 
รวม 89.36 89.36 119.15 119.15 59.57 59.57 29.79 89.36 119.15 225.53 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 
และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศกึษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. 4/1 5.56 5.56 6.94 11.11 2.78 2.78 2.78 8.33 8.33 45.83 100 
ม. 4/2 7.02 7.02 8.77 14.04 3.51 3.51 3.51 10.53 10.53 31.58 100 
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 5.13 5.13 10.26 6.41 2.56 2.56 1.28 7.69 7.69 51.28 100 
ม. 5/2 5.88 5.88 11.76 7.35 2.94 2.94 1.47 8.82 8.82 44.12 100 
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 6.45 6.45 12.90 8.06 3.23 3.23 1.61 9.68 9.68 38.71 100 
ม. 5/5 6.25 6.25 12.50 7.81 3.13 3.13 1.56 9.38 9.38 40.63 100 
ม. 6/1 6.45 6.45 4.84 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 9.68 66.13 100 
ม. 6/2 6.67 6.67 5.00 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 10.00 65.00 100 
ม. 6/3 7.14 7.14 5.36 0.00 3.57 3.57 0.00 0.00 10.71 62.50 100 
ม. 6/4 6.90 6.90 5.17 0.00 3.45 3.45 0.00 0.00 10.34 63.79 100 
ม. 6/5 9.09 9.09 6.82 0.00 4.55 4.55 0.00 0.00 13.64 52.27 100 
รวม 92.12 92.12 119.49 89.27 46.06 46.06 20.44 83.80 138.18 672.47 1400 

(ท่ีมา : งานหลักสูตรโรงเรียน)  
 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพเิศษ คือ    
     * แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ห้อง 1  

    ** แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีดิจิทัล 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    118  คนต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ  25.16   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 
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3) คอมพิวเตอร์ จำนวน   176   เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   108  เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   156  เครื่อง 
จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน   
เฉล่ีย 115 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ     24.52 ของนักเรียนท้ังหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    48  เครื่อง 

 
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 1,050 
2.ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1,200 
3.ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,100 
4.ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1,250 
5.ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 1,180 
6.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 1,250 
7.ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ 1,350 
8.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,360 
9.ห้องสมุดโรงเรียน 1,480 
10.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,650 

ฯลฯ  
  (ท่ีมา : งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้)  
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดราชคฤห์ 1 
2. วัดบางสะแกใน 1 
3. วัดขุนจันทร์ 1 
4. วัดนางชี 1 
5. ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 
6. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ 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  = 2.54 
 
                - 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 88 10 7 7 9 10 12 12 22 47 52.95 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 108 11 9 10 11 13 16 14 25 55 50.56 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 9 12 8 9 10 12 10 21 42 47.43 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 5 3 3 3 5 6 6 13 25 56.55 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 76 11 7 5 9 8 10 8 18 35 46.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 3 6 5 7 7 8 7 20 36 55.83 

รวม 469 49 43 37 48 53 64 56 119 239 51.00 

(ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)  
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ภาษาไทย, 47%

คณิตศาสตร,์ 26%

วทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลย,ี 56%

สังคมศกึษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 34%

สุขศกึษาและพลศกึษา, 77%

ศลิปะ, 61%

การงานอาชพี, 
73%

ภาษาอังกฤษ, 44%

ร้อยละของนักเรียนทีม่เีกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป ระดับ ม.1 - ม.6
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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 469 
39 50 43 55 64 59 52 107 219 46.59 

คณิตศาสตร ์ 469 
73 103 60 57 56 49 32 38 120 25.51 

วิทยาศาสตร์ 469 
35 32 36 49 54 72 66 126 263 56.17 

สังคมศึกษา ศาสนา  469 
76 61 51 64 59 55 36 68 159 33.80 

สุขศึกษา 469 
28 20 12 17 31 69 76 216 361 76.92 

ศิลปะ 469 64 29 17 32 44 67 61 156 284 60.60 
การงานอาชีพ 469 26 11 18 30 42 83 97 162 342 72.84 
ภาษาต่างประเทศ 469 38 44 52 65 66 59 41 104 205 43.60 

 (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)                                   
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       1.10.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 

2561 - 2563 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

ระดับชั้น ม.3 ม.6 
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 50.34 46.85 57.19 39.21 35.03 37.08 
คณิตศาสตร ์ 26.08 21.74 25.50 22.02 17.78 17.66 
วิทยาศาสตร์ 31.52 26.79 28.14 27.18 25.31 27.24 
สังคมศึกษาฯ - - - 32.11 31.56 32.55 

ภาษาอังกฤษ 26.28 28.97 30.10 25.52 24.15 25.04 

 
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 57.19 25.50 28.14 30.10 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพม.1 - - - - 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 59.51 31.61 33.02 43.87 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.08 17.66 27.24 32.55 25.04 
คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพม.1 53.03 36.68 39.70 40.67 41.94 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 51.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2561-2563
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา 2561-2563

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563
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                    1.10.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 88 36 48 3 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 108 41 58 8 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 47 39 2 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 21 21 0 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 76 32 40 3 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 26 37 1 0 

รวม 469 203 243 17 6 
เฉลี่ยร้อยละ 100 43.24 51.76 3.71 1.30 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
 
 

                         1.10.4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน   ปีการศึกษา 2563 
 

ด้าน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 469 272 176 19 2 
2) ด้านความสามารถในการคิด 469 289 166 13 1 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 469 341 124 3 1 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 469 337 120 11 1 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 469 301 136 30 2 

เฉลี่ยรวม 469 308 144 15 1 
เฉลี่ยร้อยละ 100 65.70 30.76 3.28 0.26 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
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               1.10.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 88 41 42 4 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 108 46 54 7 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 51 35 3 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 17 25 1 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 76 28 42 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 30 32 2 0 

รวม 469 211 230 22 6 
เฉลี่ยร้อยละ 100 45.06 49.00 4.64 1.29 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้) 
 
                       1.10.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา   2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 88 83 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 108 102 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 89 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 42 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 76 52 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 64 - 

รวม 469 432 37 
เฉลี่ยร้อยละ 100 92.11 7.89 

  (ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้)      
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1.11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.2554- 2558)  ของสถานศึกษา 
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1.12 ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง “บ้านหลังเรียนในพื้นท่ีเมือง”
ประจำปี 2563 จากคุรุสภา 

รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง “บ้านหลังเรียนในพื้นท่ีเมือง”
ประจำปี 2563 จากคุรุสภา 
         ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย 3 รุ่น รองชนะเลิศ 1 รุ่น ในการแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            
 
 
 
  . 
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       1. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ 

•  กลุ่มบริหารวิชาการ  

•  กลุ่มบริหารงบประมาณ  

•  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

•  กลุ่มบริหารท่ัวไป  
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
* หมายเหตุ  ระบุแผนภาพตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 
 

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: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. โครงการ: สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.โครงการ: โรงเรียนคุณธรรม 
4.โครงการ : คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมค่ายวิชาการ   
5. โครงการ; ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์จัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม     
6.โครงการ: ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
7.โครงการ: ส่งเสริมประชาธิปไตย  
8.โครงการ : ใส่ใจสุขภาพ 
9.โครงการ: พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดหลัก 
นักเรียนสำคัญท่ีสุด (Student come First) 
10.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย 
11.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านการตรงต่อเวลา 
12.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านความสะอาด 
13. โครงการ: สร้างสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

2. 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

1. โครงการ: การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 
2. โครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน 
3. โครงการ : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. โครงการ: นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ
และการประชาสัมพันธ์ 
5. โครงการ: การประชาสัมพันธ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
5. โครงการ: งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ชมรมผู้ปกครองและครู/
ศิษย์เก่า/มูลนิธิ 
6. โครงการ: สร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
7. โครงการ: โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี    
8. โครงการ: ห้องเรียนน่าอยู่    
9. โครงการ: พัฒนาระบบบริการและคุณภาพโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ/
โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

2. 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

10. โครงการ: ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี 

11. โครงการ: ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
12. โครงการ: พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน 
13. โครงการ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
14. โครงการ: พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
15. โครงการ พัฒนางานนิเทศการเรียนการสอนภายใน 
16. โครงการ : จัดทำห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีดิจิทัล และ
แผนการเรียนอังกฤษ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
17. โครงการ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
18. โครงการ: พัฒนาระบบงานแผนงานโรงเรียน  
19.โครงการ: สนับสนุน ส่งเสริม งานวิจัยในช้ันเรียนของบุคคลากรในสถานศึกษา 

3. 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการ  เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการ: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการ: วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค.)    
4. โครงการ: อาหารตลาดพลู    
5. โครงการ: วันสถาปนาโรงเรียน เชิดชูท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ 
6. โครงการ: แห่พระธาตุทางน้ำวัดนางชี 
7. โครงการ:  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
8. โครงการ: การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 
9. โครงการ: พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี       

 

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 แนะนำข้อสอบระดับ (O-NET) เพื่อให้พัฒนาให้ค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  อุปกรณ์ส่ือเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ช้ัน ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเข้มข้นและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังมี
โครงการนำนักเรียนไปอบรมด้านเทคโนโลยีนอกสถานท่ี เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensor fusion” ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  และโครงการพัฒนาศักยภาพครู ให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของ
นักเรียนเพื่อพัฒนาครู ในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ O-NET 
โครงการปรับปรุงระบบช่วยสอนในห้องปฏิบัติการและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดอุปกรณ์การทดลอง และสารเคมี  
การปฏิบัติ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดโครงการท่ีพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  ได้แก่ โครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาไทย   โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมฟื้นฟูการอ่านการ
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เขียนภาษาไทย รายการกิจกรรม ดังต่อไปนี้   การแข่งขันคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (ประเภททีม) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัด
ป้ายนิเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
ส่งเสริมให้กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเครือข่ายทางวิชาการในการแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียนของนักเรียน ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน/ผู้ปกครอง ครู/โรงเรียน ในการแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน
ของนักเรียนอย่างจริงจัง  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฝ้า
ระวัง 0 – ร – มส – มผ ให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดให้มีวันศักดิ์ศรี ธ.บ.ว.ท่ีเป็นการนำนักเรียนท่ีทำ
ความดีหรือแสดงศักยภาพมายกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่าง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและสอบ
ธรรมศึกษาท่ีนิมนต์พระสงฆ์จากวัดขุนจันทร์มาสอน จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ สำนักงาน ส่ือการเรียนรู้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการเพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณภาพการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมคริสต์มาส  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ  กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ  กิจกรรมสอนภาษาจีนโดยครูเช่ียวชาญภาษาจีน  นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ต่างประเทศและโครงการพัฒนาใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะ  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
โครงการเชิดชูวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ -  
กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ 
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย และดนตรีสากล 
ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2563 การบรรเลงวงโยธวาทิตในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  
การบรรเลงวงโยธวาทิต งานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563  การบรรเลงวงโยธวาทิต งานแห่
เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี การบรรเลงวงโยธวาทิต และ การบรรเลงดนตรีไทย ในขบวนแห่
พระบรมสารีริกธาตุ  งานประเพณีชักพระ   ประจำปีการศึกษา 2563  การบรรเลงวงโยธวาทิต และการบรรเลงวง
ดนตรีไทย ในพิธีทำบุญถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน  

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
การจัดหาส่ือนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  จัดหา
วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับการเรียนการสอนงานคหกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยตนเอง
ทาง  การอบรม แข่งขันทักษะวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรม PLC กลุ่มสาระฯ หัวข้อ “การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนและการทำงานเป็น  กลุ่มในรายวิชา ขนมไทย ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5” 
หัวข้อ “การแก้ปัญหาการติด 0, ร, มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมบูรณาการรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี” 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 15 ปี 
ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (กระบี่กระบอง)  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กระบี่
กระบองเป็นเลิศ”  กิจกรรมชุมนุมได้ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน จนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย 3 รุ่น รองชนะเลิศ 1 รุ่น จากสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี ในการแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 19 – 21 พฤศจิกายน 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคว้ารางวัลการแข่งขันสืบสานตำนานการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง ใน
วันท่ี 9 กันยายน  2563  ณ  สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยได้รับรางวัลคะแนนรวม
ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิงและได้รับ
รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย มาครองได้อย่างงดงาม 

กิจกรรมแนะแนวได้จัดโครงการทักษะชีวิต คิดบวก ประกอบด้วย  กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก  ได้แก่  ทุนวัดปากน้ำ  ทุนวัดราชคฤห์  ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  ทุนวัดจันทราราม  ทุน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ทุนสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ทุนวัดพระเชตุพน    
ทุนมูลนิธิ  ดร.กมล  ชูทรัพย์   กิจกรรม ทุนอาหารกลางวัน (ปัจจัยพื้นฐาน) ทุนเส้ือผ้า – ชุดพลศึกษา  
(ปัจจัยพื้นฐาน) กิจกรรมทุนการศึกษาโรงเรียน  ทุนการศึกษาโรงเรียน  กิจกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการกว่า 16 โรงเรียน 
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 2. ผลการดำเนินงาน          
ใน ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องขึ้น จำนวน
นักเรียนท่ีอ่านไม่ออกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการในการเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิด เห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จำแนก
แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลัง
กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของ
สังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผล
การดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการอ่าน : ระดับดี        
ผลการประเมิน  
 

 
(ท่ีมา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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2.2 ความสามารถในการส่ือสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ : ระดับดี 

 
(ท่ีมา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : ระดับดี 

 
(ท่ีมา : งานคอมพิวเตอร์) 
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2.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
(ท่ีมา : งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา) 
 

 3. จุดเด่น          
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีการทดสอบ ผู้เรียนมีความสารถ
ทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีความสามารถด้านกระบี่กระบอง จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องกระบี่กระบอง  
 
 4. จุดควรพัฒนา 
  4.1 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา 

4.2 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนองานด้วยเทคโนโลยี การ
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
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เหมาะสม ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 
ค่านิยมเกีย่วกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

 1. กระบวนการพัฒนา    
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ยึดหลักการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการ
บริหารงานเชิงระบบ (PDCA) โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) นำผลการวิเคราะห์มากำหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร ค่านำยมนักเรียน ค่านิยมครู กำหนดโครงการ/กิจกรรม 3 ระดับ คือ เชิงรุก คง
สภาพ ปรับปรุง ลดและตัดทอน กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดให้ ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
ดำเนินงาน มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน 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  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีดิจิทัล  แผนการเรียนทวิศึกษา – คหกรรม  และได้
จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันขงจ่ือ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยภายใต้การอุปถัมภ์ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย 
ธมฺมธโช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอน ภาษาจีน ท่ีดี
ท่ีสุดในฝ่ังธนบุรี  MOU และจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อเรียนจบแล้วได้ท้ังวุฒิ ม.6 และ 
ปวช.  โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอน ทวิศึกษา – คหกรรม ดีท่ีสุดในฝ่ังธนบุรี  MOU และจัดการ
เรียนรู้ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาคนในยุค 
THAILAND 4.0  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมให้ครูนำความรู้ไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   กิจกรรมการพัฒนาโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
กิจกรรมการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตาม เอกสารและระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล  กิจกรรม
การประชุมนักเรียน และผู้ปกครองให้ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อการส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวางแผนและดำเนินการ การวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนอย่างหลากหลายตามมาตรฐานตัวช้ีวัด  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพื่อ
ประดิษฐ์งาน ท่ีผลจากการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิด
และสร้างส่ือ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนในเรื่อง STEM EDUCATION 
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กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา IS อย่างหลากหลาย เป็นอิสระ ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นระบบ และทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มบริหารท่ัวไป ได้จัดบริการท่ีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการสร้างนิสัยแก่ครูและ 
นักเรียน ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ห้องน้ำให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ(Clean) ความปลอดภัย(Safety) และเป็นแหล่งเรียนรู้(Academy) ติดต้ัง INTERNET TV และ
วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟครบทุกห้องเรียน ติดต้ังป้ายห้องเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าเรียนน่าอยู่ จัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารและระบบการเข้าคิวซื้ออาหารของนักเรียน โรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพ ติด โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ จัดระบบประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผ่าน ส่ือต่างๆ เช่น 
www.thonburee.ac.th  และ  facebook โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน ให้ รู้หน้าท่ี มีความสะอาด ตรง
ต่อเวลา วาจาไพเราะ แต่งกายให้เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบ 5 ขั้นตอน มี
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการมอบแฟ้มสะสมงานนักเรียนและบูรณาการให้
นักเรียนสะสมความถนัดความสนใจและผลงานของตนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ คัดกรอง ส่งเสริม 
แก้ปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานในปลายปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติดร่วมกับชุมชน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น แต่ยังมีปัญหาเรื่อง ความรับผิดชอบและวินัย
ของนักเรียนบางส่วน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชุมเพื่อให้ความรู้คณะครูมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 นอกจากยังส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาท่ีหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่ม
โรงเรียนกลุ่ม 4 สพม.1 จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องสร้างขวัญกำลังแก่ครู เช่น การมอบเกียรติ
บัตรครูดีในดวงใจ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมมงคลอวมงคลของครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ยังได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการบริหารกับครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษาท่ีมีการประชุม
ประจำสัปดาห์และประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ เน้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยินดี 
และมีการประชุมขององค์กรหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชมรมผู้ปกครองและครู มูลนิธิธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีร่วมมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ วัดราชคฤห์วรวิหารโดยเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ วัดขุนจันทร์ วัดเวฬุรา
ชิน สำนักงานเขตธนบุรี ชุมชนในเขตธนบุรี สน.ตลาดพลู อพปร.เขตธนบุรี สถาบันขงจ้ือโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โดยพระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สโมสรไลออนท์ สถานศึกษา กลุ่ม4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีบริการ สมาคมศาลเจ้าพ่อพระเพลิงตลาดพลู ซึ่งมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
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อย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี ความรู้ ฯลฯ 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น  โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีปรากฎ 
 2. ผลการดำเนินงาน          
   2.1 โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ คือ  วิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม 

ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา เรียนดี มีคุณธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ ค่านิยมนักเรียน  เรียนดี  มีคุณธรรม  บำเพ็ญประโยชน์  วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา  วิชาสรรพ์

ค่านิยมครู  ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัย  ให้ใฝ่ดี มีความคิด  ประดิษฐ์นวัตกรรม ทำงานได้ ใช้เงินเป็น

ค่านิยมองค์กร    “  T. B. W  ” T= Team work   คือ  การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการทำงานให้

สำเร็จ สามัคคี  B=Best Practice  คือการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ี

เป็นเลิศ  W=Willful  คือ  มีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

“กระบี่กระบองเป็นเลิศ” อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “ประพฤติงาม  นามลูกพระเจ้าตาก” กลยุทธ์การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3. เพียรสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กลยุทธ์ท่ี 4. ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน  กลยุทธ์ที่ 5. บริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

                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 และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพ

ลารักษ์  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 2.5 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 2.6  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การ
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า ทำให้ได้รับงบประมาณในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
และระบบอินเตอร์เน็ต และทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ   
 
          2.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
  (ท่ีมา : งานบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งท่ีครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 คร้ังต่อภาคเรียน

2 คร้ังต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน
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2.8 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
 

 
  (ท่ีมา : งานนิเทศการศึกษา) 
 

 3. จุดเด่น 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
  4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ร้อยละ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 คร้ังต่อภาคเรียน

2 คร้ังต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 

  1. กระบวนการพัฒนา    
 “โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความ
ประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิต” 
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้างต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ “เรียนดี     
มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา วิชาสรรพ์” เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนางาน   อาชีพและคุณภาพของตนเอง 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 
➢ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีดิจิทัล 
➢ แผนการเรียนทวิศึกษา - คหกรรม 

ซึ่งแผนการเรียนท้ัง 3 ดังกล่าวได้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อใช้ส่ือ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ หรือฝึกปฏิบัติร่วมกัน ตามสภาพความพร้อมของสถานท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือ 
อุปกรณ์ และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ภายใต้สัญญาข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 

โรงเรียนยังได้สนับสนุนและส่งเสริม ร่วมมือสถาบันการศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอื่น  ได้แก่  MOU และจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับสถาบันขงจ่ือ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยภายใต้การอุปถัมภ์ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธ
โช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  MOU และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
ศึกษาเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปล่ียนครูและนักเรียน  MOU และจัดการเรียนรู้
ร่วมกับ โรงเรียนกวางสี หัวเฉียว มณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  MOU และจัดการเรียนรู้กับ China 
Campus Network โครงการแต่งต้ังโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี
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สอน ภาษาจีน ท่ีดีท่ีสุดในฝ่ังธนบุรี  MOU และจัดการเรียนรู้ร่วมอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อเรียนจบแล้วได้ท้ังวุฒิ ม.6 
และ ปวช.  โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอน ทวิศึกษา – คหกรรม ดีท่ีสุดในฝ่ังธนบุรี  MOU และ
จัดการเรียนรู้ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีดิจิทัล   
 2. การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมหลากหลาย ท่ีพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวอย่างกิจกรรม 
ดังนี้  กิจกรรมการพัฒนาโครงการสอนรายวิชาทุกรายวิชา  กิจกรรมการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา   กิจกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารและระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล  กิจกรรมการประชุม
นักเรียน และผู้ปกครองให้ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อการส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวางแผนและดำเนินการ การวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานตัวชี้วัด  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพื่อประดิษฐ์งาน ท่ี
ผลจากการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิด และสร้างส่ือ 
นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน   กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา IS อย่าง
หลากหลาย เป็นอิสระ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นระบบ และทิศทางเดียวกัน 

3. การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และร่วมใจดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  สัมมนาวิชาการ ลูก ธ.บ.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปะการ
ต่อสู้ของไทยประเภท กระบี่ กระบอง  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วัน
สุนทรภู่  ลูก ธ.บ.ว. รับทุนทิสโก้  พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม 
การแนะแนวการศึกษาต่อ  ค่ายกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด  งานสัปดาห์ห้องสมุด  แนะแนวการศึกษาต่อ
และการใช้ชีวิต ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ลูก ธ.บ.ว. แสดงความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี  
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า พิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ธ.บ.ว. จัดพิธีทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  ลูก ธ.บ.ว. เดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช  
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  2. ผลการดำเนินงาน          
 จากการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอื่น  การสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และ
ร่วมใจดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในปีการศึกษา 2563  ส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
  3. จุดเด่น          
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง จำนวนมาก มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมกับสถาบันต่างๆอย่างหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้
คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 
 
  4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ และควรสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาให้มากกว่านี้ 
 
 

 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 
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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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ร้อยละ 97.14 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 
2) ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
3) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการ
ส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้นบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ 
4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะกีฬาฟุตซอล มีความสามารถด้านกระบี่
กระบองจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องกระบี่กระบอง 
5) ผู้เรียนมีความสารถทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ 
6) ผู้เรียนมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับชาติและสร้าง
ผลงานอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบี่กระบอง  
 
 
 
 

1) ค่าเฉ ล่ียคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำ
กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา 
2) ยังมีผู้เรียนบางส่วนไม่จบการศึกษาพร้อม
รุ่นหรือไม่จบการศึกษา 
3) การแสดงความสามารถทางทักษะด้าน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักเรียนยัง
ไม่ได้มาตรฐานสากล 
4) โครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี
( IS – INDEVIDUAL STUDY)  ยั ง ไ ม่ เ ป็ น
รูปธรรมและไม่สอดคล้องกับบริบทหรือ    
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แสดงถึงการขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
5)นักเรียนยังขาดทักษะในการนำเสนอ
ผลงานอย่างคล่องแคล่ว 

ตอนท่ี 4  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



55 

 

 

 รายงานประจำปีของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

      รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศกึษา  2563                                                
  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงาน  
2)คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 
3) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และการ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

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

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

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
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) ครูควร จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ใน
ระดับช้ัน ม.4-6 ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติ
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ท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัว ช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบั ติการให้อยู่ ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ 
5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา 
6) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
7) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเน้นการศึกษารายกรณี(CASE STUDY)แก่นักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยยึดหลักการ นักเรียนสำคัญท่ีสุด (STUDENT COME FIRST) และ ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดท้ิง
(NO CHILD LEFT BEHIND) 
 2. การพัฒนาครูด้วยระบบ PLC และการกำกับนิเทศงานด้านวิชาการแก่ครูอย่างต่อเนื่อง 
 3. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET ) ให้สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLDCLASS STANDARD SCHOOL) 
 5. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มีการวัดมาตรฐานใน
ระดับสากล 
 6. กำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน และมีการกำกับให้มีการปฏิบัติท่ีบรรลุเป้าหมาย 
 7. ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
          8. ส่งเสริมโครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี(IS – INDEVIDUAL STUDY) ยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่
สอดคล้องกับบริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะใน
การนำเสนอผลงานอย่างคล่องแคล่ว 
 9. พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบงานประชาสัมพันธ์ท่ีสร้างช่ือเสียงและศรัทธาแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นอย่างเพียงพอ 
 4. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน ์
 5. ระดมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในโครงการต่างๆของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวก * 
 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา   

 ภาพกิจกรรมสำคัญ 

 คำส่ังงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

 

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. ร้อยตำรวจโท ดาวรุ่ง  ขำประสาท  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

8. นายบัญหยัด  จันทร์ผ่อง   ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ 

9. นางวนิดา  เมตตาปก   ผู้แทนครู                              กรรมการ 

10. นายพิสัณฑ์  ชุ่มวิจิตร   ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ 

11. พระเทพวิสุทธิโสภณ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ 

13. พระโสภณวรคุณ                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    กรรมการ 

14. นางสาวดวงพร  รุจิเรข   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

15. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

16. ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์                            กรรมการและเลขานุการ 
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ผลงานสถานศึกษา / นักเรียนท่ีภาคภูมิใจ  
 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
เรื่อง “บ้านหลังเรียนในพื้นท่ีเมือง”
ประจำปี 2563 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คุรุสภา 

รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
เรื่อง “บ้านหลังเรียนในพื้นท่ีเมือง”
ประจำปี 2563 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คุรุสภา 

ก ารแ ข่ ง ขั น ก ระ บี่ ก ร ะบ อ ง ชิ ง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดย
สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ใน
พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ ร่ ว ม กั บ
มห าวิท ย า ลั ย ราชภั ฏ เพ ชรบุ รี  
ระหว่างวันท่ี 19 – 21 พฤศจิกายน 
2563  ณ  มหาวิทย าลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 3 รุ่น รองชนะเลิศ 1 
รุ่นดังนี้  
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยรุ่นประชาชนชาย   
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแห่ ง
ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 

1. ด.ช.ศุภวิชญ์ อ่อนละมูล   ม.1/1 
2. ด.ช.ปวริศ ศรีผาวงค์   ม.1/1 
3. ด.ช.สุรเชษฐ ต๊ะทองด้วง   ม.1/1 
4. ด.ช.ประภัท สังวาลวรวุฒิ  ม.1/1 
5. ด.ช.จิรายุ ผาดิปัญญากุล ม.1/1 
6. ด.ช.วิทวัส ผุยพันธ์   ม.1/1 
7. ด.ญ.วรัญญา รอดอรัญ   ม.1/1 
8. ด.ญ.แพรวา พัดสิงห ์  ม.1/1 
9. ด.ญ.ธนัชชา ยมภา ม.1/1 
10. ด.ช.ญาณาธิป  เศษพฤกษา ม.1/2 
11. ด.ช.ปฏิภาณ  นาคน้อย  ม.1/2 
12. ด.ช.นพณัฐ  สกุลทองเจริญ ม.1/2 
13. ด.ช.อินทัช ธรรมพิธ ี  ม.1/2 
14. ด.ช.วรวิทย์ บรรทัด   ม.1/3  
15. ด.ช.ภัทรพล เพชรนิล   ม.2/2 
16. ด.ช.สุเมธี โกสันเทียะ  ม.3/1 
17. ด.ช.ฟิล์ม   วัฒชนะโฉมศรี ม.3/1 
18. ด.ช.วิธวิทย์ กัญญาศัย  ม.3/2 
19. ด.ช.ภัทรดนัย  สาระภักดี  ม.3/2 
20. ด.ช.ทศพล   สุริโย   ม.3/2 
21. นาย ณัฐพงศ์   พูลเหล็ก  ม.5/2 

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 22. นาย พรเทพ  อ่อนสำลี  ม.5/2 

23. นายนิภาส แก้วผกา  ม.5/3 
24. น.ส.นันทกานต์ ด้วงทองอยู่ ม.6/1 

 

การแข่งขันสืบสานตำนานการต่อสู้
ด้ วยกระบี่ ก ระบอง ใน วัน ท่ี  9 
กันยายน  2563  ณ  สนามกีฬาใน
ร่ ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
จันทรเกษม   
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
ชาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
หญิง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
ชาย ในระ ดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบี่กระบอง
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม   

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน
การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้
เป็ น โค้ช เพื่ อพั ฒ นาทักษะการ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน 

1. นายเฉลิมชัย  พิลาวุธ  ม.5/2 
2. นายมนิฐฎา  กรมภักดี  ม.5/2 
3. นายปรีชา  กล้ากลาง ม.6/2 
4. นายอภิชาต  ทศวัฒน์ ม.6/2 
5. นายสมรัก  เสน่ห์วงศ์ ม.6/2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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ภาพกิจกรรมสำคัญ 
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