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       ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารกัษ์ (Thonburee Woratapeepalaruk School)  
ตัวอักษรย่อ ธ.บ.ว. และ T.B.W. สถานที่ตั้ง ๑๓๑/๑-๒ ถนน   เทอดไท แขวงตลาดพล ู เขต    ธนบุรี
จังหวัด      กรุงเทพมหานคร         รหัสโรงเรียน       ๑๐๐๓๒๐๑๐      สังกัด          สำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ หมายเลขโทรศัพท์๐-๒๔๒๔-๓๓๕๐ , ๐-๒๔๖๕-๕๙๗๖
หมายเลขโทรสาร    ๐-๒๔๖๖-๐๖๔๒  E-mail       -        Website :   www.thonburee.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น     มัธยมศึกษาปีที่ ๑    ถึงระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที ่๖   เน้ือที่   ๔   ไร่   ๓    งาน 
  ๘๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ   ๕ เขต ได้แก่ 

๑. เขตธนบุรี (แขวงบางยี่เรือ, บุคคโล, วดักัลป์ยาณ์, หิรัญรูจี, สำเหร่, ดาวคะนอง, ตลาดพลู)  

๒. เขตคลองสาน (แขวงคลองต้นไทร, คลองสาน, บางลำพูลา่ง, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)   

๓. เขตบางกอกใหญ่ (แขวงวัดท่าพระ)        

๔. เขตภาษีเจริญ (แขวงปากคลองภาษีเจริญ)       

๕. เขตจอมทอง (แขวงจอมทอง, บางค้อ, บางขุนเทียน)      

 

 

 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒] 
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๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖  ธันวาคม ๒๕๒๕ เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่เรือ 

วรเทพีพลารักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษร
ย่อ ธ.บ.ว. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยเปิดสอนเมื่อวันที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

มีเน้ือที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้ทำพินัยกรรม
มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔  ไร่ ๓๔ ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ต่อมา 
คุณป้าสะอาด ประมวลมิตรา   คุณอดิศักดิ์  ประมวลมิตรา รองศาสตราจารย์วิยะดา เทพหัตถี   
พ.อ.อ.ชีวิน หงส์รัตน์ คุณชูชาติ หงส์รัตน์ และคุณกัณทรี ประทีปทอง มอบที่ดินให้โรงเรียนอีกจำนวน ๓ งาน 
๔๙ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

ประวัติขุนวรเทพีพลารกัษ ์
ประวัติท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ นั้นแต่เดิมมามิได้มีผู้ใดเรียบเรียงไว้เพราะไม่มีทายาท มีแต่ผู้จัดการ

มรดกตามพินัยกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีชีวิตอยู่เพียง ๑๑คน ในจำนวนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ๓ คน ได้
สอบถามจากท่านผู้จัดการมรดกแล้ว ไม่สามารถให้รายละเอียดได้  เพียงแต่ทราบได้จากหลักฐานตาม
พินัยกรรม ซึ่งท่านได้ทำไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ระบุว่าขณะนั้นท่านอายุได้ ๘๘ ปี จึงคาดว่าท่าน
คงเกิดประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๘ ท่านเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ มีหน้าที่ดูแลเจ้านาย
ฝ่ายในคอยจัดเตรียมเครื่องต้นเวลาเจ้านายจะเสด็จสถานที่ต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพระราชวัง จนกระทั่ง
เกษียณอายุราชการต่อมาได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่  ๑๗๑ ถนนสามัคคี ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี  
จังหวัดธนบุรี 

ท่านขุนวรเทพีพลารักษ์เป็นคนใจดีมีความประหยัดในการใช้จ่ายส่วนตัวเป็นอันมาก แต่มีศรัทธา
บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลตลอดมา และมีเมตตาแจกสตางค์ให้เด็กๆที่อยู่ใกล้เคียงเป็นประจำ ท่านพักอยู่ตาม
ลำพังคนเดียวโดยไม่มีทายาทสืบสกุลเป็นคนอนุรักษ์ของใช้เก่าเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุที่เป็นคนใจดีจึงเป็นที่
เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกตลาดพลูโดยทั่วกัน 

จากการค้นพบพินัยกรรมทราบว่าท่านมีที่ดินอยู่ประมาณ ๘ แปลงได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็นที่สร้าง
โรงเรียน และเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลนอกจากนี้มีเครื่องเงินจำนวนมากได้ทำพินัยกรรมมอบให้เป็น
พิพิ ธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร สำหรับที่ ดินจำนวน ๘  แปลงนี้ ได้ทำพินัยกรรมมอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจำนวน ๒ แปลง รวมเป็นเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓๔ ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดตั้งเป็น
สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์พร้อมกับบริจาคเงินไว้อีกจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐บาท โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นเวลาประมาณ 
๒ เดือน จนถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมอายุได้ ๙๔ ปี 
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ชื่อ-สกุล  ดร.ชนินทร์  คะอังก ุ      

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปริญญาเอก (Ph.D. in Education)          
สาขา ปรัชญาการบริหารการศึกษา       
โทรศัพท ์๐๙๔-๒๘๑๒๖๙๕        E-mail: kaoungku@gmail.com   
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑      จนถึงปัจจุบัน 
 

๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษา 

ชื่อ-สกุล  นายกิตติ  โสภาท ี       
วุฒิการศึกษาสูงสดุ  ปรญิญาโท (ค.ม.)      สาขา  บริหารการศึกษา   
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้ การงานอาชพีและเทคโนโลยี     
โทรศัพท ์ ๐๘๕-๑๖๗๑๑๗๕        E-mail:  draculy13@gmail.com  
 
 
๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณลุ  จารจุิตร      
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปริญญาโท (กศ.ม.)      สาขา  บริหารการศึกษา   
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
โทรศัพท ์๐๙๖-๘๖๐๖๓๘๕        E-mail:    wanlu@hotmail.com    
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๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร   
๑) วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร ครู 
คศ.5 

ครู 
คศ.4 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.1 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาต ิ

ลูกจ้าง 
ประจำ รวม 

ปีการศึกษา 
2562 

- - 10 15 6 - 8 2 4 44 

 
๒) วุฒิการศึกษา  

 

 
กลุ่มสาระฯ 

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน)  
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ - - - - - - 1 - 1 1 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - - - - 
ภาษาไทย - 2 2 - 1 1 - - - 3 
คณิตศาสตร์ 1 1 2 - 1 1 - - - 3 
วิทยาศาสตร์ 1 2 3 1 4 5 - - - 8 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 3 5 - 1 1 - - - 6 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 - 1 1 - - - 3 
ศิลปะ 1 - 1 1 1 2 - - - 3 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 1 3 3 1 4 - - - 7 

ภาษาต่างประเทศ 1 4 5 - 3 3 - - - 8 
รวม 10 13 23 5 13 18 1 - 1 42 
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๓) กลุ่มสาระการเรียนรู ้และภาระงานสอน 
 

 

 
 
 
 
 

0%0%

48%

7%

43%

2%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 3 25 

2. คณิตศาสตร ์ 3 30 

3. วิทยาศาสตร์ 8 19 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 6 24 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 17 

6. ศิลปะ 3 22 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 20 

8. ภาษาต่างประเทศ 8 21 

รวม 41 22 
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          ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
                        ๑) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนนกัเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. 1 76 47 123 4 31 

ม. 2 53 45 98 4 25 
ม. 3 44 38 82 4 21 

รวม 173 130 303 12 25 
ม. 4 44 47 91 5 18 
ม. 5 32 36 68 5 14 
ม. 6 28 47 75 5 15 

รวม 104 130 234 15 16 
รวมทั้งสิ้น 277 260 537 27 20 

  
 
 

76

53

44 44

32
28

47
45

38

47

36

47

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน

แยกชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษา

ชาย หญิง
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๒) จำแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ม.1 107 111 123 

ม.2 99 97 98 

ม.3 137 89 82 

ม.4 100 104 91 

ม.5 111 88 68 

ม.6 98 101 75 

รวม 652 590 537 
  
 
๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที ่

อาคารเรียน  จำนวน  1 หลัง  
อาคารประกอบ   จำนวน  - หลัง 
ส้วม   จำนวน  3 หลัง  
โรงยิม   จำนวน  1 หลัง 
สนามฟุตซอล  จำนวน  1 สนาม 
สนามฟุตบอล  จำนวน  - สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล จำนวน  1 สนาม 
สนามเทนนิส  จำนวน  - สนาม 
อื่น ๆ    จำนวน  - สนาม 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 1,825,000 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,475,000 
เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 350,000 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 1,825,000 รวมรายจ่าย 1,825,000 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ         80.82  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  คิดเป็นร้อยละ         19.18  ของรายรับ 
 
๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ  เป็นชุมชนแออัด แขวงตลาดพลู  มีประชากรประมาณ      
๒๐,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ตลาดพลู  โรงพยาบาล  วัด  ธนาคาร  สถานประกอบการ
ขนาดย่อม  ร้านอาหาร   อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้าง ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ        อ า ห า ร 
ได้แก่  ขนมกุยช่าย  หมี่กรอบสมัย ร.๕(จีนหลี)   ขนมหวาน  ขนมเบ้ือง  ก๋วยเตี๋ยวเน้ือ  ทุกร้านได้รับ  การตีพิมพ์
ลงในวารสาร  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์ อยู่เนืองๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ได้แก่ งานแห่พระธาตุทางน้ำ
ของวัดนางชี 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
อาชีพหลักคือ รับจ้าง    ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ    
ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครวั         ๖๐,๐๐๐   บาทต่อปี  
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน  

 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ค่อนข้างแคบ คือ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การ
พัฒนาการศึกษา เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรและชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  
วัดราชคฤห์  วัดอินทาราม วันขุนจันทร์ วัดนางชี วัดปากน้ำ วัดกัลยาณมิตร สนับสนุนทุนการศึกษาการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา การสอนธรรมศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สถานีตำรวจตลาดพลู 
ช่วยดูแลด้านความปลอดภัย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องสิ่งเสพติด     

 

  



[๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียน  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  จัดสอนตามหลักสูตร  สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ /โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. ๑/๑* ๘.๘๒ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๕.๘๘ ๒๖.๔๗ ๑๐๐ 
ม. ๑/๒** ๙.๐๙ ๙.๐๙ ๑๒.๑๒ ๑๒.๑๒ ๖.๐๖ ๖.๐๖ ๖.๐๖ ๙.๐๙ ๖.๐๖ ๒๔.๒๔ ๑๐๐ 
ม. ๑/๓ ๙.๖๘ ๙.๖๘ ๑๒.๙ ๑๒.๙ ๖.๔๕ ๖.๔๕ ๖.๔๕ ๙.๖๘ ๖.๔๕ ๑๙.๓๕ ๑๐๐ 
ม. ๑/๔ ๙.๖๘ ๙.๖๘ ๑๒.๙ ๑๒.๙ ๖.๔๕ ๖.๔๕ ๖.๔๕ ๙.๖๘ ๖.๔๕ ๑๙.๓๕ ๑๐๐ 
ม. ๒/๑* ๘.๑๑ ๘.๑๑ ๑๐.๘๑ ๑๐.๘๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๓๒.๔๓ ๑๐๐ 
ม. ๒/๒** ๘.๗ ๘.๗ ๑๑.๕๙ ๑๑.๕๙ ๕.๘ ๕.๘o ๕.๘o ๘.๗o ๕.๘o ๒๗.๕๔ ๑๐๐ 
ม. ๒/๓ ๘.๘๒ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๕.๘๘ ๒๖.๔๗ ๑๐๐ 
ม. ๒/๔ ๘.๘๒ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๑.๗๖ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๕.๘๘ ๒๖.๔๗ ๑๐๐ 
ม. ๓/๑* ๙.๓๘ ๙.๓๘ ๙.๓๘ ๑๒.๕o ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๙.๓๘ ๖.๒๕ ๒๕.oo ๑๐๐ 
ม. ๓/๒** ๑๐.oo ๑๐.oo ๑๐.oo ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๑๐.oo ๖.๖๗ ๒๐.oo ๑๐๐ 
ม. ๓/๓ ๙.๓๘ ๙.๓๘ ๙.๓๘ ๑๒.๕o ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๙.๓๘ ๖.๒๕ ๒๕.oo ๑๐๐ 
ม. ๓/๔ ๑๐.oo ๑๐.oo ๑๐.oo ๑๓.๓๓ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๖.๖๗ ๑๐.oo ๖.๖๗ ๒๐.oo ๑๐๐ 
รวม ๑๑๐.๔๗ ๑๑๐.๔๗ ๑๓๔.๓๘ ๑๔๗.๒๙ ๗๓.๖๕ ๗๓.๖๕ ๗๓.๖๕ ๑๑๐.๔๗ ๗๓.๖๕ ๒๙๒.๓๓ ๑๐๐ 

 

แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  * , **   

 

หมายเหต ุ
  * แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร์ ห้อง ๑ 
 ** แผนการเรียนภาษาจนี  ห้อง ๒ 
    แผนการเรียนปกติ หอ้ง ๓ - ๔ 
  



[๑๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 
 

ระดับชั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ 
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เพิ่มเติม 

ม. ๔/๑ ๕.๘o ๕.๘o ๗.๒๕ ๑๑.๕๙ ๒.๙ ๒.๙ ๒.๙o ๘.๗o ๔.๓๕ ๔๗.๘๓ ๑๐๐ 
ม. ๔/๒ ๖.๕๖ ๖.๕๖ ๘.๒o ๑๓.๑๑ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๙.๘๔ ๔.๙๒ ๔๐.๙๘ ๑๐๐ 
ม. ๔/๓ ๗.๐๒ ๗.๐๒ ๘.๗๗ ๑๔.๐๔ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๑๐.๕๓ ๕.๒๖ ๓๖.๘๔ ๑๐๐ 
ม. ๔/๔ ๖.๕๖ ๖.๕๖ ๘.๒ ๑๓.๑๑ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๓.๒๘ ๙.๘๔ ๔.๙๒ ๔๐.๙๘ ๑๐๐ 
ม. ๔/๕ ๘.๑๖ ๘.๑๖ ๑๐.๒ ๑๖.๓๓ ๔.๐๘ ๔.๐๘ ๔.๐๘ ๑๒.๒๔ ๖.๑๒ ๒๖.๕๓ ๑๐๐ 
ม. ๕/๑ ๕.๐๖ ๕.๐๖ ๘.๘๖ ๑๐.๑๓ ๒.๕๓ ๒.๕๓ ๑.๒๗ ๗.๕๙ ๓.๘ ๕๓.๑๖ ๑๐๐ 
ม. ๕/๒ ๕.๙๗ ๕.๙๗ ๑๐.๔๕ ๑๑.๙๔ ๒.๙๙ ๒.๙๙ ๑.๔๙ ๘.๙๖ ๔.๔๘ ๔๔.๗๘ ๑๐๐ 
ม. ๕/๓ ๖.๓๕ ๖.๓๕ ๑๑.๑๑ ๑๒.๗ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๑.๕๙ ๙.๕๒ ๔.๗๖ ๔๑.๒๗ ๑๐๐ 
ม. ๕/๔ ๖.๓๕ ๖.๓๕ ๑๑.๑๑ ๑๒.๗ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๑.๕๙ ๙.๕๒ ๔.๗๖ ๔๑.๒๗ ๑๐๐ 
ม. ๕/๕ ๖.๓๕ ๖.๓๕ ๑๑.๑๑ ๑๒.๗ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๑.๕๙ ๙.๕๒ ๔.๗๖ ๔๑.๒๗ ๑๐๐ 
ม. ๖/๑ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๐ ๐ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๐ ๐ ๔.๒๙ ๗๘.๕๗ ๑๐๐ 
ม. ๖/๒ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๗.๑๔ ๐ ๓.๕๗ ๓.๕๗ ๐ ๐.๐๙ ๕.๓๕ ๖๖.๐๑ ๑๐๐ 
ม. ๖/๓ ๗.๓๙ ๗.๓๙ ๗.๓๙ ๐ ๓.๗o ๓.๗ ๐ ๐.๑๘ ๕.๕๕ ๖๔.๗ ๑๐๐ 
ม. ๖/๔ ๖.๘๘ ๖.๘๘ ๖.๘๘ ๐ ๓.๔๔ ๓.๔๔ ๐ ๐.๒๖ ๕.๑๖ ๖๗.๐๗ ๑๐๐ 
ม. ๖/๕ ๙.๔๘ ๙.๔๘ ๙.๔๘ ๐ ๔.๗๔ ๔.๗๔ ๐ ๐.๔๗ ๗.๑๑ ๕๔.๕o ๑๐๐ 
รวม ๙๑.๓ ๙๑.๓ ๑๑๖.๖๗ ๑๒๘.๓๕ ๔๕.๖๕ ๔๕.๖๕ ๒๔.๕๗ ๙๖.๗๙ ๖๘.๔๗ ๖๙๑.๒๖ ๑๐๐ 

 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ    
     * แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หอ้ง ๑  

    ** แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีดิจทิัล ห้อง ๒ 
   *** แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธรุกิจการค้าสมัยใหม่  ห้อง ๓ 
  **** แผนการเรียนภาษาจีน ห้อง ๔ 

          ***** แผนการเรยีนทวิศึกษา – คหกรรม / แฟชั่น-สิ่งทอ / วจิิตรศลิป์ ห้อง ๕ 
 
  



[๑๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑) ห้องสมุดมีขนาด     ๓๕.๖๔ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๑๗,๘๑๗  เล่ม  
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  บาร์โค้ด และโปรแกรม UPC Library ๒๐๐๕ V๑.๘   
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศกึษาทีร่ายงานเฉลี่ย    ๑๒๑  คนต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ   ๒๒.๕๓   ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน    ๕ ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน    ๑ ห้อง  
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จำนวน    ๓ ห้อง 

ห้องคอมพิวเตอร ์    จำนวน    ๓ ห้อง 
ห้องเรียนคุณภาพ    จำนวน    ๒ ห้อง 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ประจำกลุ่มสาระ 

ภาษาไทย    จำนวน     ๑ ห้อง 
คณิตศาสตร ์    จำนวน     ๓ ห้อง 
วิทยาศาสตร ์    จำนวน     ๑ ห้อง 
สังคม     จำนวน     ๒ ห้อง 
สุขศึกษาและพละศึกษา   จำนวน     ๑ ห้อง 
ศิลปะ     จำนวน     ๔ ห้อง 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี  จำนวน     ๔ ห้อง 

  



[๑๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๓) คอมพิวเตอร ์ จำนวน   ๑๗๖   เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๑๑๘  เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   ๑๗๖  เครื่อง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ายงาน  เฉลี่ย ๑๒๐ คนต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ     ๒๒.๓๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    ๕๘  เครื่อง 

 
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๑,๒๐๐ 
๒.ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๑,๒๐๐ 
๓.ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๑,๒๐๐ 
๔.ศูนย์การเรียนรู้สังคม  ๑,๒๐๐ 
๕.ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ๑,๒๐๐ 
๖.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ ๑,๒๐๐ 
๗.ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๒๐๐ 
๘.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ๑,๒๐๐ 
๙.ห้องสมุดโรงเรียน ๑,๕๐๐ 
๑๐.ห้องคอมพิวเตอร ์ ๑,๕๐๐ 

ฯลฯ  
 

  



[๑๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วดัราชคฤห์ ๒ 
๒. วดัเวฬุราชิน ๒ 
๓. วดัขุนจันทร ์ ๖ 
๔. วดันาคปรก ๓ 
๕. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ ๒ 
๖. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๒ 
๗. ค่ายวาสนาดี รีสอรท์ จ.ราชบุรี ๑ 
๘. พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ๑ 
๙. พพิิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีจ.ปทุมธานี ๑ 
๑๐. ศูนย์เยาวชนรัตนศลิปกร จ.อยธุยา ๑ 
๑๑. ศูนย์บริการวชิาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ๕ 
๑๒. ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๕ 

ฯลฯ  
    

  



[๑๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศกึษาทีร่ายงาน 

๖.๑) ชื่อ-สกุล พระอาจารย์ปลัดชัยสิทธิพ์งษ์  ธมฺนสโร      
ให้ความรู้เรื่อง พระพทุธศาสนา     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน ๑๒๐ ครั้ง/ปี 

๖.๒) ชื่อ-สกุล พระอาจารย์ปลัดสมชาย  มนฺโตฬาโร      
ให้ความรู้เรื่อง พระพทุธศาสนา     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน ๑๒๐ ครั้ง/ปี    

๖.๓) ชื่อ-สกุล พระอาจารย์ดำรงค์รกัษ์  ธมุมปาโล      
ให้ความรู้เรื่อง พระพทุธศาสนา     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน ๑๒๐ ครั้ง/ปี    

๖.๔) ชื่อ-สกุล ร.ต.อ.คชาสิษฐ ์ โนนสวา่งชัย       
ให้ความรู้เรื่อง โทษจากการสูบบุหรี่(วันงดสูบบุหรี่โลก)  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน   ๑ ครั้ง/ปี    

๖.๕) ชื่อ-สกุล ด.ต.พิษณุ  ไวยะ         
ให้ความรู้เรื่อง โลกยุคใหม่ รู้ภัยการพนนั    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน   ๑ ครั้ง/ปี    

๖.๖) ชื่อ-สกุล ร.ต.อ.ศตัราวิชญ ์ เกิดสนิธุ์       
ให้ความรู้เรื่อง โลกยุคใหม่ รู้ภัยการพนนั    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน  ๑   ครั้ง/ปี 

๖.๗) ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.นราวุฒ ิ รักษาวงศ์        
ให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติด(วันต่อต้านยาเสพติด)  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน   ๑ ครั้ง/ปี    

๖.๘) ชื่อ-สกุล จิตอาสา 904 สถาบันพระมหากษัตริย ์      
ให้ความรู้เรื่อง ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการใช้เครื่อง AED    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี 
จำนวน  ๑   ครั้ง/ปี    

๖.๙) ชื่อ-สกุล วิทยากรจาก หน่วยงานแพททูเฮลล ์      
ให้ความรู้เรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการวางแผนครอบครัว    สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จำนวน    ๑ ครั้ง/ปี    

๖.๑๐) ชื่อ-สกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ความรู้เรื่อง โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และฝุน่ละออง P.M.2.5 สอนทำหน้ากากอนามัยสถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน   ๑   ครั้ง/ปี 
  



[๑๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

        ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลกัสูตรสถานศึกษา  
           ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของสถานศึกษา   
 
                - ระดับสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  = 2.39 
 
                - ระดับกลุม่สาระการเรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย, 34%

คณิตศาสตร์, 28%

วิทยาศาสตร์, 58%

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 31%

สุขศึกษาและพลศึกษา
, 70%

ศิลปะ, 51%

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี, 62%

ภาษาอังกฤษ, 39%

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา

ในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับ ม.1 - ม.6



[๑๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

                                   
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.1 - ม.6 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

จำนวน 
คน 

จำนวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 

   ขึ้นไป 

 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 537 66 86 51 81 72 63 43 76 181 33.75 

คณิตศาสตร ์ 537 99 85 75 72 56 53 39 58 150 27.86 

วิทยาศาสตร์ 537 51 24 31 52 69 95 76 138 309 57.50 

สังคมศึกษา ฯ 537 97 49 53 86 86 79 45 42 166 30.85 

สุขศึกษาและพลศึกษา 537 51 16 16 26 51 83 90 205 377 70.26 

ศิลปะ 537 85 11 26 66 74 88 67 120 275 51.24 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 537 91 23 22 31 40 80 87 164 331 61.55 

ภาษาต่างประเทศ 537 67 67 55 73 67 62 38 108 208 38.67 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

       ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 

2560-2562 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ระดับชั้น ม.3 ม.6 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 44.47 50.34 46.85 39.73 39.21 35.03 
คณิตศาสตร ์ 21.19 26.08 21.74 17.04 22.02 17.78 
วิทยาศาสตร์ 26.69 31.52 26.79 26.45 27.18 25.31 
สังคมศึกษาฯ - - - 29.76 32.11 31.56 

ภาษาอังกฤษ 27.21 26.28 28.97 23.33 25.52 24.15 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



[๑๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



[๑๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560-2562
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562



[๒๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560-2562
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562



[๒๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
                    ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 44 72 7 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 98 37 47 14 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 38 39 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 34 51 6 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 39 28 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 75 39 31 5 - 

รวม 537 231 268 38 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 43.01 49.91 7.08 - 

 
 
 

                         ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด้าน 
จำนวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 537 312 201 24 - 
2) ด้านความสามารถในการคิด 537 331 190 16 - 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 537 390 142 5 - 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 537 386 137 19 - 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 537 345 156 36 - 

รวม 537 353 165 19 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 65.74 30.73 3.54 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
               ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 42 73 8 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 98 37 47 14 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 26 52 4 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 33 43 15 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 32 35 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 75 35 37 3 - 

รวม 537 205 287 45 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 38.18 53.45 8.38 - 

 
 
                       ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนกัเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 123 120 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 98 93 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 79 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 89 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 67 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 75 74 1 

รวม 537 522 15 
เฉลี่ยร้อยละ 100 97.21 2.79 

       
 

 
 
 
 
 

 
 



[๒๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา 

 



[๒๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 



[๒๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 



[๒๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 



[๒๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 



[๒๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

  



[๒๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
                       
      
 

       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
 เป็น 5 กลุ่ม  ได้แกก่ลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไป 
และกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน  ผู้บริหารยดึหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
           
 * 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีน 
* หมายเหตุ  ระบุแผนภาพตามโครงสร้างการบรหิารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



[๓๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

  ๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

          วิสัยทัศน์ 
                         โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารกัษ์ จัดการศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี  
มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู ้เชิดชูวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาที่หลากหลาย เพื่อสนองต่อความแตกตา่งระหว่างบุคคล และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู ้ ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ ดำรงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์  
4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนากระบวนการการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและชุมชนมีส่วน

ร่วม 
                        เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษามีความรู้ คูคุ่ณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง   
3. จัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ อตัลักษณ์                          
   ของโรงเรียน  
4  ครู และบุคลากรทางการศกึษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชพี และสามารถจัด  
   กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

           5. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสทิธิภาพด้วยการมีส่วนรว่ม 
 

       กลยุทธ ์
          กลยุทธ์ที่ 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่3. เพียรสรา้งเอกลักษณ์ อตัลักษณ์ 
กลยุทธ์ที ่4. ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่5. บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 



[๓๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

          ๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

1. 
คุณภาพของผู้เรียน 

1.โครงการ: พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. โครงการ: สนับสนุนส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.โครงการ: โรงเรียนคุณธรรม 
4.โครงการ : คุณธรรม จริยธรรม ลกูเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมค่ายวิชาการ   
5. โครงการ; ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์จัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม     
6.โครงการ: ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
7.โครงการ: ส่งเสริมประชาธิปไตย  
8.โครงการ: ค่ายสันตวิิธแีละผู้นำอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
9.โครงการ: พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดหลัก 
นักเรียนสำคัญที่สุด (Student come First) 
10.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย 
11.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านการตรงต่อเวลา 
12.โครงการ : พัฒนาระเบียบวินัยด้านความสะอาด 
13. โครงการ: สร้างสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
14. โครงการ: ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่น 12 ปี และ 14 ป ี
15. โครงการ: กฬีาสามัคคี ธนบุรี- วัดอินทาราม ( อ.ร. – ธ.บ.ว.) 
16. โครงการ : ใส่ใจสุขภาพ 

2. 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

1. โครงการ: การจดัการศึกษารว่มกับชุมชน 
2. โครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพแห่งตน 
3. โครงการ : การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
4. โครงการ: นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ
และการประชาสัมพันธ ์
5. โครงการ: การประชาสัมพันธ์โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ 
5. โครงการ: งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ชมรมผู้ปกครองและครู/
ศิษย์เก่า/มูลนิธิ 
6. โครงการ: สรา้งความสัมพันธ์ชุมชน 
 



[๓๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

 7. โครงการ: โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี    
8. โครงการ: ห้องเรียนน่าอยู่    
9. โครงการ: พัฒนาระบบบริการและคุณภาพโรงอาหารและรา้นค้าสวัสดกิาร/
โภชนาการและอาหารทีป่ลอดภัย 
10. โครงการ: ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
11. โครงการ: ปรับปรุงภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
12. โครงการ: พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน 
13. โครงการ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
14. โครงการ : เชา่คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) เพื่อการเรียนการสอน 
15. โครงการ พัฒนางานนิเทศการเรียนการสอนภายใน 
16. โครงการ : จัดทำห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีดิจทิัล และ
แผนการเรียนอังกฤษ ธรุกิจการค้าสมัยใหม่ 
17. โครงการ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
18. โครงการ: พัฒนาระบบงานแผนงานโรงเรียน  
19.โครงการ: สนับสนุน ส่งเสริม งานวิจัยในชั้นเรียนของบุคคลากรในสถานศึกษา 
20.โครงการ: พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการ  เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
2. โครงการ: พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการ: วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค.)    
4. โครงการ: อาหารตลาดพลู    
5. โครงการ: วันสถาปนาโรงเรียน เชิดชูทา่นขุนวรเทพีพลารักษ ์
6. โครงการ: แห่พระธาตทุางน้ำวดันางชี 
7. โครงการ:  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 
8. โครงการ: การจดัการศึกษารว่มกับชุมชน 
9. โครงการ: เปิดบ้าน ธ.บ.ว. 2562 
10. โครงการ: พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี       

 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะ
จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชู
วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต” และกำหนดเป้าประสงค์คุณลักษณะของนักเรียน
ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของโรงเรียน 6 คุณลักษณะ คือ “เรียนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์  วินัย
รุ่งโรจน์ การกีฬา วิชาสรรพ์” โดยยึดหลักนักเรียนสำคัญที่สุด (Student Come First) และไม่มีนักเรียนคนใดถูก
ทอดทิ้ง (No Child Left Behind) โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ใกล้ชิดโดยเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
เรียนอ่อน ขาดความรับผิดชอบได้รับการช่วยเหลือ นักเรียนที่เก่ง มีศักยภาพและความสามารถได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน “ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก” ตามอัตลักษณ์โรงเรียน โดยมีการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยตนเอง ได้แก่ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฝ้าระวัง ๐ – ร – มส 
มผ ให้น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เปิด
บ้าน ธ.บ.ว. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ การแข่งขันเวทคณิต 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย
จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเข้มข้น  โครงการ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ซุ้มนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วยซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์  เคมี    ชีววิทยา  โลกดาราศาสตร์  ซุ้มเทคโนโลยีดิจิตอล 
จัดการประกวด ได้แก่ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทาง การแสดง ละครวิทยาศาสตร์  “ปีศาจร้าย pm 2.5” สนับสนุนการแข่งขันกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ภายนอก ร.ร. การสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ O-NET นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ปรับปรุงระบบช่วยสอนในห้องปฏิบัติการและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดอุปกรณ์การ
ทดลอง และสารเคมี การปฏิบัต ิPLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดโครงการที่พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก่ผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย  ได้แก่ โครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาไทย   โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมฟื้นฟูการอ่านการ
เขียนภาษาไทย รายการกิจกรรม ดังต่อไปนี้   การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (ประเภททีม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัด
ป้ายนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  โชว์ผลงานด้าน
วิชาการทุกระดับชั้น โชว์ผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น  โชว์ผลงานของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุก
คนรวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมให้กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเครือข่ายทางวิชาการในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียน 
ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน/ผู้ปกครอง ครู/โรงเรียน ในการแก้ปัญหาการอ่าน -เขียนของนักเรียนอย่าง
จริงจัง กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือ 
ม.๑-๓ การแข่งขันการต่อศัพท์ทางภาษาไทย ม.๑-๓  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฝ้า
ระวัง ๐ – ร – มส – มผ ให้น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการจัด
นิทรรศการ (เปิดบ้าน ธ.บ.ว.) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตอนเช้า สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
สัปดาห์ละ 1 วัน จัดให้มีวันศักดิ์ศรี ธ.บ.ว.ที่เป็นการนำนักเรียนที่ทำความดีหรือแสดงศักยภาพมายกย่องเชิดชูเป็น
แบบอย่าง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและสอบธรรมศึกษาที่นิมนต์พระสงฆ์จากวัดขุนจันทร์มา
สอน จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ สำนักงาน สื่อการเรียนรู้  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะระดับมัธยมศึกษา  
การบรรยายธรรม  การประกวดวาดภาพวันสำคัญทางศาสนา  การตอบปัญหาธรรมะ  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กิจกรรมเปิดบ้าน ธ.บ.ว.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการเพิ่มและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณภาพการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมคริสต์มาส  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ  กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ  กิจกรรมสอนภาษาจีนโดยครูเชี่ยวชาญภาษาจีน  กิจกรรมเปิดบ้าน ธ.บ.ว. นอกจากนี้ยังมี
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศและโครงการพัฒนาใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะ  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
โครงการเชิดชูวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ -  
กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ 
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ร่วมกับชุมชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย และดนตรีสากล 
ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2562 การบรรเลงวงโยธวาทิตในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  
การบรรเลงวงโยธวาทิต งานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  การบรรเลงวงโยธวาทิต งานแห่
เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี การบรรเลงวงโยธวาทิต และ การบรรเลงดนตรีไทย ในขบวนแห่
พระบรมสารีริกธาตุ  งานประเพณีชักพระ   การบรรเลงวงโยธวาทิต ในกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 
2562  การบรรเลงวงโยธวาทิต และการบรรเลงวงดนตรีไทย ในพิธีทำบุญถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน การบรรเลงวงโยธวาทิต ในกิจกรรมกีฬาประเพณี  อ.ร. - 
ธ.บ.ว. การบรรเลงวงดนตรีลูกทุ่ง ประกอบการแสดงพิธีเปิด ในกิจกรรม T.B.W. OPEN HOUSE 2562 กิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.4-ม.6 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ 
ระดับ ม.4-ม.6 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.4-ม.6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และติวนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 ได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนและรายงานการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา  มีผลการจัดการเรียนการสอนและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนการสอน
(100%)  ระบบการจัดการเรียนรู้(100%)  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(พอใช้)  ผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน (100%) (อยู่ในระดับดีมาก)  การผลิตสื่อนวัตกรรม งานวิจัย และผลงานครูมืออาชีพ  มีการจัดโชว์
ผลงานครู และผลงานนักเรียนในกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open house 2020) กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2562  
กีฬาประเพณี อ.ร.-ธ.บ.ว. ครั้งที่ 4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมเต้นแอโรบิก กีฬาระหว่างชั้น
เรียน  กีฬาภายนอก  วันงดสูบบุรี่โลก/วันต่อต้านยาเสพติด/ภัยการพนัน  ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะกีฬาและวิชาการ พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ  โครงงานนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกับความพอเพียง นิเทศ
การจัดการเรียนการสอน  พัฒนาศักยภาพนักเรียน  วันเอดส์โลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้  การจัดหาสื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา  จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับการเรียนการสอนงานคหกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนด้วยตนเองทาง  การอบรม แข่งขันทักษะวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  -นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์
หุ่นยนต์  ในโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ได้แก่  การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic 
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ม.4-ม.6  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
กิจกรรม PLC กลุ่มสาระฯ หัวข้อ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนและการทำงานเป็น  กลุ่มในรายวิชา ขนม
ไทย ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” หัวข้อ “การแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม
บูรณาการรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 15 ปี 
ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (กระบี่กระบอง)  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กระบี่
กระบองเป็นเลิศ”  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม  และการศึกษาดูงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี  โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียน  การเดินถวายสักการะ
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562 ที่วงเวียนใหญ่  โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต  
และกิจกรรมเปิดบ้าน ธ.บ.ว. 

กิจกรรมแนะแนวได้จัดโครงการทักษะชีวิต คิดบวก ประกอบด้วย  กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก  ได้แก่  ทุนวัดปากน้ำ  ทุนวัดราชคฤห์  ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  ทุนวัดจันทราราม  ทุน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ทุนสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ทุนวัดพระเชตุพน    
ทุนมูลนิธิ  ดร.กมล  ชูทรัพย์   กิจกรรม ทุนอาหารกลางวัน (ปัจจัยพื้นฐาน) ทุนเสื้อผ้า – ชุดพลศึกษา  
(ปัจจัยพื้นฐาน) กิจกรรมทุนการศึกษาโรงเรียน  ทุนการศึกษาโรงเรียน  กิจกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการกว่า 16 โรงเรียน 
 
 
 2. ผลการดำเนินงาน          
ใน ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องขึ้น จำนวน
นักเรียนที่อ่านไม่ออกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการในการเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแน ก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลัง
กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผล
การดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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2.1 ความสามารถในการอ่าน : ระดับดี        
ผลการประเมิน  
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แผนภูมิแสดง ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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2.2 ความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ : ระดับดี 

 
 

2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : ระดับดี 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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2.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

 3. จุดเด่น          
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ ผู้เรียนมีความสารถ
ทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีความสามารถด้านกระบี่กระบอง จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องกระบ่ีกระบอง  
 
 4. จุดควรพัฒนา 
  4.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา 

4.2 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนองานด้วยเทคโนโลยี การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
ค่านิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

 1. กระบวนการพัฒนา    
   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ยึดหลักการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์
และการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) นำผลการวิเคราะห์มา
กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร ค่านำยมนักเรียน ค่านิยมครู กำหนดโครงการ/กิจกรรม 3 ระดับ คือ เชิง
รุก คงสภาพ ปรับปรุง ลดและตัดทอน กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันดำเนินงาน มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ 
 กลุ่มบริหารวิชาการไดด้ำเนินการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และกำหนดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แนวโน้มอาชีพในอนาคตและทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีดิจิทัล  แผนการเรียนทวิศึกษา – คหกรรม  และได้จัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันขงจื่อ 
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยภายใต้การอุปถัมภ์ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร  MOU และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซียงไฮ้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน  MOU และจัดการเรียนรู้ร่วมกับ โรงเรียนกวางสี หัว
เฉียว มณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  MOU และจัดการเรียนรู้กับ China Campus Network 
โครงการแต่งตั้งโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอน ภาษาจีน ที่ดีที่สุด
ในฝั่งธนบุรี  MOU และจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อเรียนจบแล้วได้ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช.  
โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอน ทวิศึกษา – คหกรรม ดีที่สุดในฝั่งธนบุรี  MOU และจัดการเรียนรู้
ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 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
ผู้เรียนอย่างหลากหลายตามมาตรฐานตัวชี้วัด  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพื่อ
ประดิษฐ์งาน ที่ผลจากการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิด 
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และสร้างสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนในเรื่อง STEM EDUCATION
กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา IS อย่างหลากหลาย เป็นอิสระ ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นระบบ และทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดบริการที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการสร้างนิสัยแก่ครูและ 
นักเรียน ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ห้องน้ำให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ(Clean) ความปลอดภัย(Safety) และเป็นแหล่งเรียนรู้(Academy) ติดตั้ง INTERNET TV และ
วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟครบทุกห้องเรียน ติดตั้งป้ายห้องเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าเรียนน่าอยู่ จัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารและระบบการเข้าคิวซื้ออาหารของนักเรียน จัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
จัดระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น www.thonburee.ac.th  และ  facebook โรงเรียนธนบุรี
วรเทพีพลารักษ์  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน ให้ รู้หน้าที่ มีความสะอาด ตรง
ต่อเวลา วาจาไพเราะ แต่งกายให้เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ 5 ขั้นตอน มี
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการมอบแฟ้มสะสมงานนักเรียนและบูรณาการให้
นักเรียนสะสมความถนัดความสนใจและผลงานของตนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ คัดกรอง ส่งเสริม 
แก้ปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานในปลายปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีระบบบัตรนักเรียนSMARTCARD และ
การส่ง SMS แก่ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน ไม่มีการทะเลาะวิวาท 
ไม่มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่ยังมีปัญหาเรื่อง ความรับผิดชอบและวินัยของนักเรียนบางส่วน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่างต่อเน่ือง มีการ
ประชุมเพื่อให้ความรู้คณะครูมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากยังส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่หน่วยงานต่างๆหรือกลุ่ม
โรงเรียนกลุ่ม 4 สพม.1 จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องสร้างขวัญกำลังแก่ครู เช่น การมอบเกียรติ
ครูดีในดวงใจ ครูที่เสียสละอุทิศตน ครูดีเด่นกลุ่มสาระในงานวันครู การมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ควบคุมนักเรียนมี
ผลการแข่งขันในระดับต่างๆในวันศักดิ์ศรี ธบว. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ การเข้าร่วม
กิจกรรมมงคลอวมงคลของครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ยังได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการบริหารกับครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการระดับชั้น ครูที่ปรึกษาที่มีการประชุม
ประจำสัปดาห์และประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยินดี 
และมีการประชุมขององค์กรหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชมรมผู้ปกครองและครู มูลนิธิธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการก่อตั่งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธนบุรีวรเทพี 
พลารักษ์ขึ้นเป็นครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่าที่ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและความรู้อย่าง
ดียิ่ง อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่ร่วมมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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ได้แก่ วัดราชคฤห์วรวิหารโดยเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ วัดขุนจันทร์ วัดเวฬุราชิน สำนักงานเขตธนบุรี ชุมชนใน
เขตธนบุรี สน.ตลาดพลู อพปร.เขตธนบุรี สถาบันขงจื้อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยโดยพระพรหมมังคลาจารย์(เจ้า
คุณธงชัย) โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สโมสรไลออนท์ สถานศึกษากลุ่ม4 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่บริการ สมาคมศาลเจ้าพ่อพระเพลิงตลาดพลู ซึ่งมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี ความรู้ ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน  โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฎ 
 
 2. ผลการดำเนินงาน          
   2.1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ คือ  วิสัยทัศน์ภายในปีการศกึษา 

2562 โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ ์จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลย ีมีความประพฤติงาม 

ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชวูัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา เรียนด ีมีคุณธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ ค่านิยมนักเรียน  เรียนดี  มีคณุธรรม  บำเพ็ญประโยชน์  วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา  วิชาสรรพ์

ค่านิยมครู  ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัย  ให้ใฝ่ดี มีความคดิ  ประดิษฐ์นวัตกรรม ทำงานได้ ใชเ้งินเป็น

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

สำเร็จ สามัคคี  B=Best Practice  คอืการปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีใ่ห้ดทีี่สุดก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ี

เป็นเลิศ  W=Willful  คือ  มีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

“กระบ่ีกระบองเป็นเลิศ” อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “ประพฤติงาม  นามลูกพระเจ้าตาก” กลยทุธ์การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กลยุทธ์ที ่๑. ขยายโอกาสทางการศึกษา กลยุทธท์ี่ ๒. พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน กลยุทธ์ที ่๓. เพียรสร้างเอกลกัษณ์ อตัลักษณ์ กลยุทธท์ี่ ๔. ครรูักสามัคคีมีมาตรฐาน  กลยทุธ์ที่ ๕. บริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

                2.2 แผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุน้ให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้     

        2.3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจำปี ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ       
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 2.4 โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการเชิงระบบ

(PDCA) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนธนบุรีวรเทพพี

ลารักษ ์ มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา 

ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.5 โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ์มีการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศกึษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

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

 
 
 
 
 
 
 

0% 14%

51%

35%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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2.8 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 3. จุดเด่น 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
  4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 

 

100%

ร้อยละ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

  1. กระบวนการพัฒนา    
 “โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความ
ประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิต” 
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้างต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ “เรียนดี     
มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วินัยรุ่งโรจน์ การกีฬา วิชาสรรพ์” เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนางาน  อาชีพและคุณภาพของตนเอง สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้
แสดงพฤติกรรมครูตามที่โรงเรียนกำหนด “ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัยใฝ่ดี มีความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม 
ทำงานได้ ใช้เงินเป็น” มุ่งพัฒนาเป้าประสงค์สำคัญที่โรงเรียนกำหนดคือ “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล” โดยยึดว่า “นักเรียนต้องสำคัญที่สุด ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดทิ้ง” (STUDENT  
COME  FIRST  NO  CHILD  LEFT  BEHIND) 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการศึกษาโดยการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกำหนดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามสภาพ        
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโน้มอาชีพในอนาคตและทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
➢ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน 
➢ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยดีิจิทัล 
➢ แผนการเรียนทวิศึกษา - คหกรรม 

ซึ่งแผนการเรียนทั้ง 3 ดังกล่าวได้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อใช้สื่อ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ หรือฝึกปฏิบัติร่วมกัน ตามสภาพความพร้อมของสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือ 
อุปกรณ์ และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ภายใต้สัญญาข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 

โรงเรียนยังได้สนับสนุนและส่งเสริม ร่วมมือสถาบันการศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและร่วมมือจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันอื่น  ได้แก่  MOU และจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับสถาบันขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยภายใต้การอุปถัมภ์ของ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธ
โช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  MOU และจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
ศึกษาเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน  MOU และจัดการเรียนรู้
ร่วมกับ โรงเรียนกวางสี หัวเฉียว มณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  MOU และจัดการเรียนรู้กับ China 
Campus Network โครงการแต่งตั้งโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่



[๔๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สอน ภาษาจีน ที่ดีที่สุดในฝั่งธนบุรี  MOU และจัดการเรียนรู้ร่วมอาชีวศกึษาเสาวภา เมื่อเรียนจบแล้วได้ทั้งวุฒิ ม.6 
และ ปวช.  โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอน ทวิศึกษา – คหกรรม ดีที่สุดในฝั่งธนบุรี  MOU และ
จัดการเรียนรู้ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีดิจิทัล   
 2. การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมหลากหลาย ที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 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 ที่
ผลจากการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิด และสร้างสื่อ 
นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา IS อย่าง
หลากหลาย เป็นอิสระ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ให้เป็นระบบ และทิศทางเดียวกัน 

3. การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และร่วมใจดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  สัมมนาวิชาการ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  มหกรรมรวมพลังเยาวชน  ลูก 
ธ.บ.ว. อบรม STEM  มอบเกียรติบัตรนักเรียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ลูก ธ.บ.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดศิลปะการต่อสู้ของไทยประเภท กระบ่ี กระบอง  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก  วันสุนทรภู่  ลูก ธ.บ.ว. รับทุนทิสโก้  พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โรงเรียนคุณธรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2562 การแนะแนวการศึกษาต่อ  ค่าย
กิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด  ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  งานสัปดาห์ห้องสมุด  แนะแนวการศึกษาต่อและ
การใช้ชีวิต ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ลูก ธ.บ.ว.เข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ  ธ.บ.ว. 
กวาดทองกระบ่ี กระบอง กรมพละ  ลูก ธ.บ.ว. แสดงความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี  ลูก ธ.บ.ว. รับ
ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  โรงเรียนมัธยมศึกษาที่
สอน ทวิศึกษา-คหกรรม ที่ดีที่สุดของฝั่งธนบุรี โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอน ภาษาจีน ที่ดีที่สุดของฝั่งธนบุรี  ลูก 
ธ.บ.ว. ที่มีผลการเรียนดี ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ลูก ธ.บ.ว. ม.2 และ ม.3 เข้า
ร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า กีฬาสี พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 



[๔๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ธ.บ.ว. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  ลูก ธ.บ.ว. เดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

 
  2. ผลการดำเนินงาน          
 จากการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหลักสตูรและร่วมมือจดัการเรียนรูร้ว่มกับสถาบันอื่น  การสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และ
ร่วมใจดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในปีการศึกษา 2562  สง่ผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
  3. จุดเด่น          
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง จำนวนมาก มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมกับสถาบันต่างๆอย่างหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 
 
  4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมลู
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ และควรสรา้งแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศกึษาให้มากกวา่นี้ 
 
 

 
 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

กำลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ด ี
ระดับ 
ดเีลิศ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๑   ✓   
๒    ✓  
๓    ✓  

รวมทุกมาตรฐาน    ✓  
 
 



[๔๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑) ผู้ เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 97.14 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 
๒) ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
๓) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการ
สื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้นบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ 
๔) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะกีฬาฟุตซอล มีความสามารถด้านกระบี่
กระบองจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องกระบ่ีกระบอง 
๕) ผู้เรียนมีความสารถทางด้านดนตรี ศิลปะและมีสุนทรียภาพ 
๖) ผู้ เรียนมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับนานาชาติ 
ระดับชาติและสร้างผลงานอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะ กระบี่กระบอง รวมทั้งแสดง
ความสามารถอย่างหลากหลายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่  
 

๑) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา 
๒) ยังมีผู้เรียนบางส่วนไม่จบการศึกษาพร้อม
รุ่นหรือไม่จบการศึกษา 
๓) การแสดงความสามารถทางทักษะด้าน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักเรียนยัง
ไม่ได้มาตรฐานสากล 
๔) โครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี
( IS – INDEVIDUAL STUDY)  ยั ง ไ ม่ เป็ น
รูปธรรมและไม่สอดคล้องกับบริบทหรือ    
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แสดงถึงการขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
๕)นักเรียนยังขาดทักษะในการนำเสนอ
ผลงานอย่างคล่องแคล่ว 

ตอนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



[๔๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทำงาน  
๒)คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 
๓) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และการ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี
ส่ วน เกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ ง มีส่ วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและ
คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้ เรียนได้มี
ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์  คิ ด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนใน
ระดับชั้น ม.๑ -ม.๓ ให้สามารถนำเสนอ 
อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เป ลี่ ย น  เรี ย น รู้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนใน
ระดับชั้น ม.๔-๖ ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติ



[๕๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้ วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ 
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา 
๖) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๕๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเน้นการศึกษารายกรณี(CASE STUDY)แก่นักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยยึดหลักการ นักเรียนสำคัญทีสุ่ด (STUDENT COME FIRST) และ ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดทิ้ง
(NO CHILD LEFT BEHIND) 
 ๒. การพัฒนาครูดว้ยระบบ PLC และการกำกับนิเทศงานด้านวิชาการแก่ครูอย่างต่อเน่ือง 
 ๓. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET ) ให้สูงกวา่ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 ๔. การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLDCLASS STANDARD SCHOOL) 
 ๕. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ให้มีการวดัมาตรฐานใน
ระดับสากล 
 ๖. กำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกำกับให้มีการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย 
 ๗. ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
          ๘. ส่งเสริมโครงงาน ผลงานจากการศึกษารายกรณี(IS – INDEVIDUAL STUDY) ยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่
สอดคล้องกับบริบทหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะใน
การนำเสนอผลงานอย่างคล่องแคล่ว 
 ๙. พัฒนาระบบงานแนะแนวและระบบงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างชื่อเสียงและศรัทธาแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 
 
ความต้องการและการชว่ยเหลือ 

 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพฒันาผู้เรียนในศตวรรษที ่๒๑ 
 ๒. การสรา้งข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 ๓. การจดัสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรยีนมีความต้องการและจำเป็นอย่างเพียงพอ 
 ๔. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน ์
 ๕. ระดมทรพัยากรเพื่อนำมาใชใ้นโครงการต่างๆของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 



[๕๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก * 
 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ผลงานดเีด่นของสถานศึกษา   

 ภาพกิจกรรมสำคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๕๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑. นายเชาวลิต  รัตนศิลปกร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพงษ์  สู่ศภุอรรถ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

๓. นายกวงเม้ง  แซ่ซงึ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 

๔. นางสาวสุจิตรา  ฉตัรชัยเรืองศิริ         ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

๕. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียริพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 

๖. นางอัจฉรา  ดีประเสริฐวิทย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 

๗. พ.ต.อ.พิพัฒน์  บุญเพ็ชร์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๘. นายธีระชัย   ทองเสน     ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ 

๙. นายถนอม  วุชรัตน์    ผู้แทนครู                              กรรมการ 

๑๐. นายพิสณัฑ์  ชุ่มวิจิตร   ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ 

๑๑. พระเทพวิสุทธิโสภณ                          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ 

๑๓. พระโสภณวรคุณ                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    กรรมการ 

๑๔. พ.ต.ท.เอกพงษ์  พูลทอง   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 

๑๕. นางนภัสสร  รัศมีสุริเยนทร์  ผู้แทนศิษยเ์ก่า    กรรมการ 

๑๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์                            กรรมการและเลขานุการ 

 



[๕๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ผลงานสถานศึกษา / นักเรียนที่ภาคภูมิใจ  
 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
การแข่งขันกีฬาดาบไทยและกระบี่
กระบองรุ่นเยาวชน ระดับภูมิภาค 
โซนภาคกลาง โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ รอง
ช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ  1  จ ำน วน  1 
รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 
จำนวน 4 รายการ และได้รับถ้วย
รางวัลคะแนนสูงสุด ระดับ 15 ปี
ชาย  ได้ เป็ นตั วแทนภาคกลาง
แข่งขันระดับประเทศต่อไป 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

สมาคมดาบไทย       
และกระบี่กระบอง 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบี่
กระบองทีมชาย งานมหกรรมกีฬา
ไทย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬา
หัวหมาก 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

สมาคมกีฬาไทยใน      
 พระบรมราชูปถัมภ์ 

ก า รแ ข่ งขั น ด าบ ไท ย  ชิ ง ถ้ ว ย
เกียรติยศ งานวันที่ ระลึกสมเด็จ
พ ร ะ น เรศ ว รม ห า ร าช  ณ  บึ ง
พระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่ างวันที่  16 -18 มกราคม 
2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทชายอายุไม่เกิน 
18 ปี  รางวัลชนะเลิศ  และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงอายุ
ไม่ เกิน 18 ปี  และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทประชาชนชาย 
 
 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



[๕๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
ถ้วยรางวัลผู้ส่งเสริมกระบี่กระบอง
ยอดเยี่ยมจากโครงการแข่งขัน
กระบี่ ก ระบองชิ งชนะเลิศแห่ ง
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 
สิ งห าค ม  2 562  ได้ รั บ ร า งวั ล
ชนะเลิศ 4 รายการ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 จำนวน 5 รายการ และ
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 
รายการ 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศกระบี่กระบอง
มหาวิทยาลัย ประเภทอายุ 18 ปี
ชาย ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์

มหาวิทยาลัย           
 ราชภัฎจันทรเกษม 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
กระบ่ีกระบองทีมชาย งานมหกรรม
กี ฬ า ไท ย  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  4 -6 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพลาซ่า 
สนามกีฬาหัวหมาก 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมกระบ่ีกระบอง 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

สมาคมกีฬาไทยใน      
 พระบรมราชูปถัมภ์ 

คะแนนอันดับ 1 โครงการทดสอบ 
Pretest 7 วิชาสามัญ(สายวิทย์) 

นางสาววรินทร  เกษม  ม.6/1 บริษัท นิว ไอ คิว 

เซนเตอร์ 
เหรียญทอง การแข่งขัน Science 
Show ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .1 -3  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ญ.มนต์มนัส  อาชาเลิสตระกูล  ม.2/1 
ด.ญ.อิสราภรณ์  ปรีชาบูรณะ  ม.2/1 
ด.ช.อภิสิทธิ์  ต้นโพธิ์  ม.2/1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทอง การแข่งขัน Science 
Show ร ะ ดั บ ชั้ น  ม .4 -6  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 
69 
 
 

นางสาวพิมพร  บุดดา  ม.6/1 
นางสาวเกล็ดมณ ี แพ่งตี่ ม.6/1 
นายไตรภพ  ประสทิธิสม  ม.6/1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



[๕๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
จีน ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

น.ส.นลัทพร  เจริญทั้งลาภยศ  ม.6/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

นายศวัสกร  มหาเรือนขวัญ  ม.5/1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทอง การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

ด.ช.พัฒนา  เนตรอนงค์  ม.2/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นายปรีชา  กล้ากลาง  ม.5/2 
นายอภิชาต ิ ทศวัฒน์  ม.5/2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทอง การแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้น ม.4- 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นางสาวพลอย  ดวงตา  ม.6/5 
นางสาวสุมติรา  แกว้คำ  ม.6/5 
นางสาวเพ็ญนภา  พรมลอน  ม.6/5 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน การแข่งขันเวทคณิต 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 

69 

เด็กชายธนภัทร  แสงกระจ่าง  ม.2/1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



[๕๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ญ.ภัคจิรา  แซ่ตั้ง  ม.4/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ญ.เขมมิกา  วิวัฒน์รัศมี ม.4/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ช.เกียรตศิักดิ ์ ปรีชานนท์  ม.1/2 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ช.สรายุทธ  แซ่ลิ้ม  ม.1/2 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน การแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นายนวมินทร์  โถทอง  ม.6/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน  การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 69 
 

นางสาวชญาดา  สดุเฉลียว  ม.4/5 
นางสาวญาดารัตน ์ หมู่โสภณ  ม.4/5 
นางสาวบุษราวรรณ  สุนทร  ม.4/5 
นางสาวพุทธิชา  สาสนะโสภณ  ม.6/5 
นางสาวสุกัญญา  ศรีคำ ม.6/5 
นางสาวสุฑามาต  วงศ์เสนา  ม.6/5 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



[๕๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดบัชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นางสาวกิ่ง  มีชำนาญ  ม.6/5 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

นายชัชชัย  มาอ่อน  ม.6/1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญเงิน การแข่งขันการตดัต่อ
ภาพยนตร์      ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

นายขจรยศ  บุญมี  ม.6/2 
นายอรรถกร  ตระกลูทองอยู่  ม.6/2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทองแดง การแข่งขันเล่า
นิทานภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

นายปิลันธ์รุจฬ ์ ไชยนอก ม.4/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดบัชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่694-6 

น.ส.นลัทพร  เจริญทั้งลาภยศ  ม.6/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 
 

ด.ญ.ธนภรณ ์ ปิยะวาณชิย์สกุล   
ม.3/1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



[๕๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวลั 
เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ 
69 

ด.ญ.ศุภรตัน์  ลิ้มไตรทพิย์   ม.2/1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4- 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นางสาวสุมาลี  ลากจันทกึ  ม.6/4 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์  ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่69 

นายสมรัก  เสน่ห์วงศ์  ม.5/2 
นางสาวธัญลกัษณ์  บุญมาก  ม.6/2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๖๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมสำคัญ 



[๖๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๖๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๗๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๘๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๙๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๔] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๕] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๖] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๗] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๘] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๐๙] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๑๐] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๑๑] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๑๒] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



[๑๑๓] 

 

 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 


