
           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 

ปีการศึกษา  



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ค ำน ำ 
 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 48  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษา 
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และให้ถือว่า    
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

โรงเรียนธัญบุรี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4 มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2559 โดยแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอต่อ   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และด าเนินการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  

 
ท้ังนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือให้ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
 

(นายชวา  หมื่นมี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี
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สำรบัญ 
 

                      หน้ำ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      9 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน       9 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   28 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  36 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ   40 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา    42 
ภาคผนวก          50 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา     51 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       62 
 - ประกาศโรงเรียนธัญบุร ี        63 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน      67 
- ภาพประกอบกิจกรรม        80 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป   
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนธัญบุรี      

ที่อยู ่
เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 94  ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12130   

สังกัด สพฐ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
โทรศัพท์ 0-2523-8840,  0-2523-8188,  0-2532-4891   
โทรสำร 0-2523-8188,  0-2532-4891 

เว็บไซต์ http://tbs.ac.th 
E-mail : tbs.ac.th@hotmail.com  

Facebook www.facebook.com/ Thanyabiri School 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
1.2.1 จ ำนวนบุคลำกร 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมหน้ำที่ 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน

รำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่

อื่นๆ 

ปีกำรศึกษำ 2557 5 120 5 31 49 

ปีกำรศึกษำ 2558 5 122 5 27 53 

ปีกำรศึกษำ 2559 5 130 4 8 50 
 

 
 

 

http://tbs.ac.th/
mailto:tbs.ac.th@hotmail.com
http://www.facebook.com/
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กรำฟแสดงจ ำนวนบุคลำกร  จ ำแนกตำมหน้ำที่ 

 

 
 

1.2.2  วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ระดับกำรศึกษำ 

จ ำนวนบุคลำกร 

ปีกำรศึกษำ 

2557 

ปีกำรศึกษำ 

2558 

ปีกำรศึกษำ 

2559 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 93 83 53 

ปริญญำตรี 82 81 93 

ปริญญำโท 38 46 46 

ปริญญำเอก - - - 

รวม 213 207 192 
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กรำฟแสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 
 

 

 

1.2.3 สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาระงานจ าแนกตามสาขาวิชา 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ีย 

(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 19 17 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 21 18 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 15 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 18 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 17 16 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24 15 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา 8 18 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 13 
รวม 135 16 

          หมำยเหตุ: เป็นจ านวนคาบที่ยังไม่รวมคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ลูกเสือ -เนตรนารี  

ยุวกาชาด แนะแนว นักศึกษาวิชาทหาร  

3 
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กรำฟแสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและภำระงำนจ ำแนกตำมสำขำวิชำ 

ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2559 
    จ ำนวน  2784  คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2559) 

           

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลำย 
รวม

ทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง 12 12 12 36 12 12 12 36 72 

เพศ 
ชำย 226 248 246 720 195 187 123 505 1,225 
หญิง 264 262 226 752 273 247 287 807 1,559 

รวม 490 510 472 1,472 468 434 410 1,312 2,784 
เฉลี่ยต่อห้อง 41 43 40 41 39 36 34 36 39 
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2) จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2558 

  จ ำนวน  2,848 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

           

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลำย 
รวม

ทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง 12 12 12 36 12 12 12 36 72 
เพศ ชำย 249 251 244 744 191 135 207 533 1,277 

หญิง 255 229 261 745 258 300 268 826 1,571 
รวม 504 480 505 1,489 449 435 475 1,359 2,848 

เฉลี่ยต่อห้อง 42 40 42 41 37 36 40 38 40 
 
 
 
 

3) จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2557 
จ ำนวน  2,986  คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2557) 
 

           

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวม  
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม  

ม.ปลำย 
รวม

ทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง 12 12 14 38 12 12 10 34 72 
เพศ ชำย 261 258 276 795 150 220 148 518 1,313 

หญิง 227 262 306 795 300 306 272 878 1,673 
รวม 488 520 582 1,590 450 526 420 1,396 2,986 

เฉลี่ยต่อห้อง 41 43 41 42 36 40 42 41 41 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2557-2559 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ของทุกปี 

 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

2557 

ปีกำรศึกษำ 

2558 

ปีกำรศึกษำ 

2559 

ม.1 488 504 490 

ม.2 520 480 510 

ม.3 582 505 472 

ม.4 450 449 468 

ม.5 526 435 434 

ม.6 420 475 410 

รวม 2,986 2,848 2,784 

 

กรำฟเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2557-2559 
 

 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ปีกำรศึกษำ 2559 

ระ
ดับ

ชั้น
 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ 
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม.1 98.39 98.93 95.50 99.47 99.68 99.68 98.93 99.14 
ม.2 97.37 90.88 92.66 99.47 99.79 96.64 99.37 93.08 
ม.3 99.34 98.36 97.81 99.01 99.78 99.34 99.35 99.01 
ม.4 98.46 98.90 97.04 98.69 99.67 98.36 99.45 97.48 
ม.5 98.71 95.89 98.24 99.52 99.64 100 98.82 95.90 
ม.6 100 100 100 100 100 100 100 100 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

98.71 97.16 96.88 99.36 99.76 99.00 99.32 97.44 

กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมดทุกกลุ่มสำระ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
 

 
 

ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ          
โรงเรียนธัญบุรี  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและตามศักยภาพของผู้เรียน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น 
รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยส าคัญท่ีสุดมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
ร่วมกันวางแผนการท างานจากการก าหนดปัญหาหรือโจทย์ปัญหาการคิดค านวณ มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์  คิดมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ด้านการพัฒนาครูโรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาครูรับการอบรมเพ ื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีครูแกนน า
ในการเข้ารับการอบรมในการใช้ I-Pat เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลังจากครูแกนน า
ได้อบรมแล้วน าความรู้มาขยายต่อให้กับครูท่ีสนใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองกับยุคปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครู
เน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ด้านการวัดและการประเมินผลของผู้เรียน ครู
โรงเรียนธัญบุรีทุกคนท าการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดภาคเรียน  ครูทุกคนและทุกรายวิชาได้ร่วมกันก าหนดการวัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร
และศักยภาพของผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนท่ีก าหนด  ในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนครูทุกคนจะท าการวิเคราะห์
ข้อสอบตามตาราง Test Blueprint เพื่อออกแบบข้อสอบให้สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ตรง
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  หลังจากผู้เรียนท า
การทดสอบครูผู้สอนจะต้องน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ เพื่อน าข้อสอบมา

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
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พัฒนาให้มีคุณภาพ โดยมีงานวัดผลในกลุ่มบริหารงานวิชาการจะน าข้อสอบมาจัดท าเป็นคลังข้อสอบ
เพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ส าหรับผู้เรียนท่ีติด 0 
ร มส และ มผ  ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายชวา  หมื่นมี ได้ให้แนวคิดกับครูทุกคนในท่ีประชุม
ประจ าเดือนในประเด็นท่ีว่า “คิดเสียว่านักเรียนเป็นลูก เป็นหลานของท่าน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แก้ตัว การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีกระบวนการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน” เป็น
วาระส าคัญในการประชุม จนกระท่ังได้มาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งนี้ คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนท่ีติด 0 ร มส และ มผ  โดยให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันก ากับติดตามการแก้ตัวรอบพิเศษของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดจนกระท่ังจ านวนนักเรียน ท่ีติด 0 ร มส และ มผ มีจ านวนลดลง 

นอกจากนี้ โรงเรียนธัญบุรียังมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้าน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการให้บริการการสืบค้นและส่ือสารภายในโรงเรียน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E –Library ห้องเรียน 
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร จากอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการศึกษาอย่างไร้พรหมแดน โดยพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียนให้สามารถรองรับการใช้งานของครูและนักเรียนอย่าง ท่ัวถึง พัฒนา
ครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน     มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล และมีการด าเนิน 
งานโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย เช่น 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมท่ีหลายหลายและ
ภายนอกห้องเรียน   อีกท้ังโรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกธัญบุรีเป็นคนดี มีวินัย” โดยมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในการให้บริการของงานแนะแนว  
ได้จัดบริการให้กับนักเรียนครบท้ัง 5 บริการ คือ ร่วมกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ การให้ค าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล การติดตามผล 
และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตส านึกของนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินการโครงการ และกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตรงตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียน 
พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของ
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี อาทิ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ การปฏิบัติตน   ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมไหว้ครู  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันแม่และกิจกรรมวันพ่อเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ   กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา (YC)   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้
ช่วยเหลือเพื่อน กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม เช่น  วันมาฆบูชา               
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีดีงาม 
กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นท่ี
โรงเรียน ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบต่อการไม่รักษาส่ิงแวดล้อม รู้จักการประหยัดพลังงาน และยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (การประชุม
ผู้ปกครอง)  เป็นกิจกรรมครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนักเรียน และเป็นการ
สานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การติด 0, ร, 
มส  และการป้องกันพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างครูและผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยดี เป็นการร่วมกันช่วยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย มีการเดินรณรงค์การทุจริตคอร์รัปช่ันในการเลือกต้ัง   มีการเลือกต้ังกรรมการนักเรียน 
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้เป็นนักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมแต่ละกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จัดให้แก่นักเรียนนั้นล้วนเป็นกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด าเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และยังสามารถพัฒนาเรื่องผลส าเร็จในการเรียนได้อีกด้าน ท าให้มีนักเรียนเป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุข อีกท้ังโรงเรียนยังพัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนั้น ซึ่งงานอนามัยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้มีกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย รวมท้ังสมรรถภาพ เพื่อ
สุขภาพและกีฬา อีกท้ังจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้เรียนเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพและให้ความรู้ 
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ในกรณีท่ีผู้เรียนน้ าหนักเกินเกณฑ์จัดกิจกรรม ลดอ้วนลด
โรค เป็นการสร้างความรู้และตระหนักในการดูแลการเจริญเติบโตของตนเอง  กิจกรรมแอโรบิคลดอ้วน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายแอโรบิคช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และ
ค าปรึกษา ผู้เรียนท่ีมีปัญหาท้ังด้านสุขภาพและสังคม  ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ ใน
การรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยการระดมความคิดของนักเรียนมองถึงผลกระทบระยะยาว 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนั่งสมาธิตอนเช้าท าจิตใจให้สงบ มีสติ มีสมาธิ มีใจท่ีเบิกบาน จิตผ่องใส ซึ่งเป็น
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

การฝึกจิตให้จิตใจเข้มแข็ง เมื่อมีปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถพิจารณาได้อย่างมีเหตุมีผล ไม่
ใช้เอาอารมณ์เป็นท่ีต้ัง ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องส าคัญ ท่ีมีผลต่อความสุข การฝึกให้นักเรียนเป็นผู้
ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์หรือมีอีคิวดี เป็นส่ิงท่ีพัฒนาและฝึกฝนได้ โดยงานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะ
แนว เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยจัดกิจกรรมในเวลาเรียนวิชาแนะแนว ตามแนวการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของแดเนียล โกลแมน ท่ีเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณ์  ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ส าหรับการแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดภายในโรงเรียน มีแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดในโรงเรียน  โดยจัดให้มีกิจกรรม “ธัญบุรีร่วมใจห่างไกลยาเสพ
ติด” ซึ่งเป็นกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้ดี
ยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบสารเสพติด  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ  มีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ส่งนักเรียนไป
โรงพยาบาลธัญรัตน์เพื่อบ าบัดการติดบุหรี่ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ส่งนักเรียนกลุ่มเส่ียงเข้ารับการ
อบรมในวันงดสูบบุหรี่โลก อีกท้ังประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจในการป้องกันปราบนักเรียน
กระท าความผิดต่าง ๆ นอกจากนี้งานแนะแนวยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตาม
ความถนัดและสนใจ ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมในรูปแบบค่ายวิชาการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีสอดคล้องกับแผนการเรียน   โครงการ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีการจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของผู้เรียน อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการส าหรับกลุ่ม
นักเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการปลูกฝังเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ ฝึกกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการร่วมกันวางแผนในการท าภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ โดยอาศัยกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีการมอบหมายให้นักเรียนในแต่ละห้องจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงให้กับผู้มาชมงานได้มี
ส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายจะต้องร่วมกันประชุมวางแผนในการด าเนินงานและแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมด้วย  
 

2. ผลกำรพัฒนำ 
ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผล

การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 86.93 พบว่า ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง และเขียน
คล่องตามมาตรฐานของแต่ระดับช้ัน โดยผลสัมฤทธิ์นักเรียนสามารถอ่าน เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และส่ือสารได้ดี ด้านการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90.02 ซึ่งได้น าคุณลักษณะ
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

อันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการไปพัฒนาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยนักเรียนมี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ รู้จักวางแผนเป็นขั้นตอนเป็นระบบ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี กล้าแสดงออก และสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ และเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีหรือไม่ดี รู้ จักจัดล าดับ
ความส าคัญ ความจ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง         
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับดี 
 

 ผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 490 238/48.57 207/42.24 45/9.18  
มัธยมศึกษำปีที่ 2 510 232/45.49 193/37.84 85/16.67  
มัธยมศึกษำปีที่ 3 472 227/48.09 196/41.53 49/10.38  
มัธยมศึกษำปีที่ 4 468 225/48.08 172/36.75 71/15.17  
มัธยมศึกษำปีที่ 5 434 175/40.32 185/42.63 74/17.05  
มัธยมศึกษำปีที่ 6 410 186/45.37 182/44.39 41/10.00  

รวม 2,784 1,284/46.12 1,136/40.80 364/13.07  
ร้อยละของนักเรียนมีผลกำรประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
86.93 13.07 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ร้อ
ยล

ะ 

 
 

 
 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 490 238/48.57 207/42.24 45/9.18  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 510 232/45.49 193/37.84 88/17.25  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 472 227/48.09 196/41.53 49/10.38  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 468 212/45.30 216/46.15 40/8.55 1/0.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 434 208/47.93 181/41.71 45/10.37  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 410 196/47.80 19748.05 17/4.15  

รวม 2,784 1,313/47.16 1,190/42.74 284/10.20 1/0.04 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 47.16 42.74 10.20 0.04 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อ
ยล

ะ 
กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 

ผลสัมฤทธิ์แต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระฯ แสดงจ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 

ระ
ดับ

ชั้น
 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ 
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม.1 285 152 177 169 361 400 345 181 
ม.2 259 112 144 255 412 236 427 191 
ม.3 259 125 204 298 384 433 392 244 
ม.4 253 102 164 272 334 199 395 236 
ม.5 293 143 239 304 423 382 390 179 
ม.6 218 147 177 321 364 383 329 116 

รวม 1,567 781 1,105 1,619 2,278 2,033 2,278 1,147 

เฉลี่ยร้อยละ 58.21 29.01 41.05 60.14 84.62 75.52 84.62 42.61 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 

แผนภูมิร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

 
 

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
ปีกำรศึกษำ 2559 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 490 490/100.00 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 510 510/100.00 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 472 472/100.00 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 468 468/100.00 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 434 434/100.00 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 410 410/100.00 - 

รวม 2,784 2,784/100.00 - 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ร้อ
ยล

ะ 
กรำฟแสดงร้อยละผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
 

 
1.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

        1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557 
           ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

 ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 34.90 29.58 39.33 45.99 27.33 
 คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 35.37 47.25 27.56 30.44 39.38 
 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 35.39 29.59 38.77 46.94 27.09 
 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 
  

       จากตารางพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2557  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนธัญบุรี รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด  สังกัด สพฐ.ท้ังหมดและระดับประเทศ   
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 53.69 22.92 33.30 39.03 23.60 

 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.57 37.41 24.25 23.10 32.95 

 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 51.41 21.72 32.67 36.81 23.12 

 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.53 23.44 

                 จากตารางพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2557  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนธญับุรีทุกรายวิชา  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 
 

 
2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

 ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.93 33.46 37.73 47.73 31.73 
 คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 42.88 33.31 37.76 46.66 32.25 
 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 42.89 32.42 37.88 46.42 30.08 
 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 30.54 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 ปีกำรศึกษำ 2558  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 
 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 50.71 27.85 33.05 39.73 25.73 
 

 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 50.53 27.74 33.80 40.32 26.58 
 

 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 50.99 27.36 33.67 40.35 26.56 
 

 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.70 24.98 
 

 

       

 

       จากตารางพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
ปีการศึกษา 2558  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนธัญบุรีในรายวิชาภาษาไทย   
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 
 

3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 
     ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559  
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 47.67 31.30 35.00 51.92 35.03 
 คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 47.29 30.72 35.84 50.30 34.24 
 คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 46.81 29.53 35.12 49.20 31.39 
 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
  

       จากตารางพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2559  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนธัญบุรีในทุกรายวิชา มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 
 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

 
     
             ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ปีกำรศึกษำ 2559 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 53.57 24.19 31.43 35.51 27.94 

 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 52.87 25.69 31.55 36.09 29.40 

 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 

 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.86 27.76 

 

จากตารางพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2559  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนธัญบุรี  รายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

 

 
4) เปรียบเทยีบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
    ระดับโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2557-2559 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

รำยวิชำ 
ปี ก.ศ. 
2557 

ปี ก.ศ. 
2558 

ผลต่ำง 
2557-2558 

ปี ก.ศ. 
2559 

ผลต่ำง 
 2558-2559 

 ภำษำไทย 35.21 43.93 +8.72 47.67 +3.74 

 คณิตศำสตร์ 29.66 33.46 +3.80 31.30 -2.16 

 วิทยำศำสตร์ 38.64 37.73 -0.91 35.00 -2.73 

 สังคมศึกษำ 46.80 47.73 +0.93 51.92 +4.19 

 ภำษำอังกฤษ 27.46 31.73 +4.27 35.03 +3.30 

 รวมเฉลี่ย 35.55 38.92 +3.36 40.18 +3.74 
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คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 

รำยวิชำ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
ผลต่ำง  

2557-2558 
ปี พ.ศ. 2559 

ผลต่ำง  
2558-2559 

 ภำษำไทย 50.76 50.71 -0.05 53.57 2.86 

 คณิตศำสตร์ 21.74 27.85 6.11 24.19 -3.66 

 วิทยำศำสตร์ 32.50 33.05 0.55 31.43 -1.62 

 สังคมศึกษำ 36.53 39.73 3.20 35.51 -4.22 

 ภำษำอังกฤษ 23.44 25.73 2.29 27.94 2.21 

 รวมเฉลี่ย 32.99 35.41 2.42 34.53 -0.89 

  
 
 

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2557-2559 
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3. จุดเด่น 
 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน                
ของแต่ระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่า
ส่ิงไหนดีหรือไม่ดี ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2558 และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา 
และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบดังกล่าวสูงกว่าปี
การศึกษา 2558 ในรายวิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามท่ีโรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม                        
และจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมท าให้ผู้เรียนมีกิริยานอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ เคารพเช่ือฟังพ่อแม่  ครู  ผู้มีพระคุณ  มีความกตัญญู
กตเวที แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  อีกท้ังใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามกาลเทศะ  มุ่งมั่นในการท างาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ท่ีมี
น้ าใจ  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและมีส่วนร่วมท่ีจะ
แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม  แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  เห็นประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกั น 
ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มี
การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัว และสถาบัน รู้และเข้าใจว่าส่ิงใด
หรือพฤติกรรมใดท าให้เกิดความเส่ือมเสีย รู้จักคบเพื่อนท่ีดี มีวิจารณญาณในการใช้ ส่ือออนไลน์ 
สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และสถาบันจากความเส่ือมเสียได้  เข้าใจถึงความส าคัญและรู้
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องชัดเจน  ร่วมคิด  ร่วมท าในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ  มีทักษะการด ารงชีวิต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกท่ี
เข้มแข้งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งและรักษา
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อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง รักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 
4. จุดควรพัฒนำ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
อ่าน   การเขียน และการส่ือสารด้านภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ระดับช้ันควรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการติดต่อกันไปเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม พยายามกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจอ่านหนังสือและมีความกระตือรือร้นในด้านรักการอ่าน และเนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  จัดขึ้นในวันหรือช่วงเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้กระทบกับ
เวลาในการจัดการเรียนการสอน   ท าให้สอนไม่ทัน นอกจากนี้การใส่ใจในการเรียนรู้ของนักเรียนยัง
ค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จะแค่เข้าไป  ดู หรือเล่นในกิจกรรมท่ีจัดขึ้น แต่ไม่มีการจดบันทึก
ความรู้ท่ีได้รับ ซึ่งอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้    และเข้าใจในเชิงทฤษฎีเหล่านั้นได้ในอนาคต 
โรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครู จึงต้องจ้างครูอัตราจ้างมาสอนแทนในบางรายวิชา  ท าให้ในบางครั้ง
ขาดความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อของการสรรหาครูมาแทนครูอัตราจ้างท่ีลาออก อีกท้ังโรงเรียนยังขาด
ครูประจ าการท่ีสอนในภาษาเฉพาะท่ีทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน เช่น ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส   และภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากภาระงานสอน
แล้วครูต้องท างานหน้าท่ีอื่นอีก และในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ยังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย การบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ี
ท่ัวถึงครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีของโรงเรียน และทุกคน ได้ใช้งาน ถ้าหากมีผู้ใช้บริการจ านวนมากจะท า
ให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้าลง จึงควรมีการพัฒนาความเร็วของระบบเครือข่าย โรงเรียนยังได้ด าเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนหลายโครงการ แต่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น 
สถานท่ีออกก าลังกายส าหรับนักเรียน อุปกรณ์การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน สถานท่ีในบางจุด มีบรรยากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะกับช่วงวัย แต่ยังขาดวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสามารถให้ข้อมูลด้านอาชีพท่ี
หลากหลาย ควรมีการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มข้อมูลให้กับนักเรียน ควรพัฒนาช่องทางการส่ือสารและ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการ
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ช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ังโรงเรียนควรรณรงค์ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ี
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน กระตุ้นให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน สนับสนุนโครงการท่ีท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญการออกก าลังกายมากขึ้น  เนื่องจาก
นักเรียนบางส่วนมีร่างกายท่ีไม่สมส่วน อ้วนและผอม ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ควรเปิด
โอกาสและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาวัยรุ่นเป็นท่ีปรึกษาประจ าโรงเรียน เพื่อช่วยในด้านการรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  อีกท้ังแนะน าให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มขึ้น ควรให้ผู้ปกครองได้
เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการกวดขันดูแลนักเรียน สร้างความเข้มแข็งในระดับครอบครัวอย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 

 
 
 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายใต้
ความพอเพียงและประชาธิปไตย มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ความต้องการและสภาพปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น  โดยด าเนินการประชุม แต่งต้ัง
คณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเพื่อทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค
ในปีท่ีผ่านมา และร่วมกันก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงาน ศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้าน
นักเรียน บุคลากร การเงิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา แผนการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มีการ
บริหารงานตามหลักวิธีการท่ีเรียกว่า POSDCROB โดยเน้นการใช้กระบวนการคุณภาพท่ีเรียกว่า 
PDCA  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนด 
โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจท่ีจะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

สถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป  โดย
บุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งมั่นท่ีท างานเป็นทีม 
ความสามารถในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับข้อตกลงของ
ทีมงาน ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตาม แบบสนับสนุน การใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทหน้าท่ี ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน มีการจัดท าทรัพยากร
และจัดสรรงบประมาณ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตามแผน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานร่องรอยในการ
พัฒนางานต่อไป และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน
ธัญบุรี ในการวางแผนพัฒนาการศึกษามีกระบวนการ ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสอดคล้องกับเป้ำหมำย 

และนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำตลอดจนสภำพของท้องถ่ินและสถำนศึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนธญับุรี  ได้มีการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการบริหาร

เชิงกลยุทธ์  หลักการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีรูปแบบบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน  มีระบบกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมและการบริหารความเส่ียง  

และมีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน  โดยได้ท าการวิเคราะห์ 

วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

   โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  

สร้างคนดีมีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาท่ีหลาหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  
Citizen) จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2) มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  มี
โอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความสามารถ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

3) มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

4) ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นผู้มีความสามารถและ
ทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 เป้ำประสงค ์

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทาง
วิชาการ ส่ือสารสองภาษาล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 

4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

5) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ 

6) พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา  
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

7) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศำสตร์ 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์  ทักษะท่ีจ าเป็น
แห่งโลกยุคใหม่และทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

2) ส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

4) เป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์หลักของโรงเรียนธัญบุรี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรรม
ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 น าผลการทดสอบ O-net, Pisaและแบบทดสอบกลางของ สพฐ มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 4 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศท่ีสองเพื่อสู่ประชาคม
อาเซียนสังคมโลก 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาห้องเรียนเพื่อความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่   พัฒนางานแนะแนว  ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการวิจัย  นิเทศและประเมินผลเพื่อจัดการเรียน
การสอน 

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
ส่งเสริมทักษะในการผลิตส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 10 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู  สร้างเสริมก าลังใจในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 11 การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 12 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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 1.2 ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนธัญบุรี ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีการประชุม

ช้ีแจง  ท าความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานตาม

โครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดให้ครบถ้วนและมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึกหรือรายงานผลการนิเทศ 

ติดตาม มีการน าผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการและมีการรายงานผลการ

จัดท าโครงการหรือกิจกรรมครบถ้วน โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 

 1.3 มีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนโดยใช้เคร่ืองมือในกำร

ตรวจสอบอย่ำงมีคุณภำพ 

 รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ควบคุมก ากับคุณภาพ

ด้วยระบบ  PDCA  ดังนี้  

 1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
  - ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
  - งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
  - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
 2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
  - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
  - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
  - มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  
  - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่  
  - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
  - ได้มีการก าหนดวิธ/ีรูปแบบการประเมินหรือไม ่ 
  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่  
  - ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม ่ 
  - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม ่ 
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 4) A : ACTION น าข้อมูลท่ีได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ  
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น  
  - มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผน
จัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
  - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  

 1.4 ระบบกำรติดตำมประเมินผล 

 โรงเรียนธัญบุรี ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  1)  มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 

  2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ   

  3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

   4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

  5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

  6) น าข้อมูลท่ีศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  

 1.5 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 

 โรงเรียนธัญบุรี มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การปฏิบัติงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

 - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  Output, Outcome 

ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการท่ีได้รับ   สรุปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
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กำรบริหำรด้ำนอำคำรสถำนที่ 

 โรงเรียนธญับุรีได้มีการพฒันาอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสมต่อกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 

1) มีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหาร จัดการ อาคารสถาน ท่ี และ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ท าผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 

2) มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ

ท่ีมั่นคง ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 

3) มีการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้

เกิดความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 

 โรงเรียนธัญบุรีการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านการจัดท าแผนงบประมาณ และค าขอต้ัง

งบประมาณ  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ี

ได้รับจัดสรร การขอโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การวางแผนพัสดุ 

การก าหนดรูปแบบรายการ หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณ  

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า  จัดหาพัสดุควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาเงิน การ

เก็บรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงาน

ทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน  

กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล 

  1) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน  
 2) มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลอย่างเหมาะสม  

  3) มีการส่งเสริมพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  
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2. ผลกำรพัฒนำ 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และความสามรถใน
การจัดการเรียนการสอน ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก และได้รับ ความ
อนุเคราะห์จากมูลนิธิหวังหลีจนได้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต์ิฯท่ีทันสมัยท าให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีมีคุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจท่ีจะพัฒนานโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้น
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งมั่นท่ีท างานเป็นทีม ความสามารถในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ซึ่งท าให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการทบทวน สรุปผล การ
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ด าเนินงานท่ีน าไปพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับผล 
การจัดการศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา อีกท้ังผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีการ
เตรียมการวางแผน และความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรโรงเรียนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
น ามาใช้งานอย่างคุ้มค่า จัดองค์กรให้เอื้อต่อการท างาน ส่งผลให้ครู นักเรียน และ บุคลกรทาง
การศึกษา มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก ให้ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จนได้รับรางวัลโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559  
 2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(สถานศึกษาพอเพียง)  
 3) ได้รับรางวัลยอดเย่ียม ด้านการจัดการศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจ าโรงเรียน  โครงการ
จัดต้ังศูนย์ไกล่เกล่ียในสถานศึกษา  จังหวัดปทุมธานี (ระดับมัธยมศึกษา)  “ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดปทุมธานี” 
 4) โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร School Quality Awards : SCQA 

แสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
1) ผู้ปกครอง ชุมชนควรมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน จัด

ใหม้ีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุง การจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2) สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีขณะเดียวกันนั้นจ านวนห้องเรียนยังเท่าเดิมจึง
ท าให้จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนจ านวนนักเรียน 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม   
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนธัญบุรี  มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่ วม                         
ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ มีล าดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยมีการออกแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ครูจ าเป็นจะต้องรู้ว่าจะออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อใคร มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน ใช้
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยครูมีการจัดโครงการเพื่อน านักเรียนไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณรอบโรงเรียน โดยนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยครูมีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน วิธีการสอนท่ี
เหมาะสม มีเครื่องวัดผลประเมินผล ครูมีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา เช่น ใบงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ 
ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
ครูผู้สอน ใช้เครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรม การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิจัยใน
ช้ันเรียน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล การเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน ครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าไปใช้พัฒนาตนเอง โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
ICT และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมท่ีหลายหลาย โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

เพื่อการส่ือสารของครูและบุคลากร  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
ครูและบุคลากร พัฒนาสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนธัญบุรี 
 

2. ผลกำรพัฒนำ 
 ครูมีการคิดและก าหนด มีล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยมีการออกแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนธัญบุรี ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ กระบวนการคิดได้ด้วยตนเอง ครูได้ข้อมูล
สภาพจริงของผู้เรียน ทราบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะอย่างครบถ้วน หากพบปัญหา ครู
ได้มีแนวทางการพัฒนาต่อไป ครูผู้สอนได้ทราบพัฒนาการความรู้ของนักเรียน เมื่อพบปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินงานจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองและบุตรหลานของตนเอง อีกท้ังผู้เรียนได้รับทราบผลการ
เรียนรู้ของตนเองเพื่อน าไปใช้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตนเองต่อไป ซึ่งโรงเรียนได้จัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 

โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โครงกำรพัฒนำ

ระบบเครือข่ำย 

ICT และพัฒนำ

สื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

นวัตกรรมที่

หลำกหลำย 

1 .นักเรียนและครูผู้สอนมี

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ี

มีความเร็วและมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 2.นักเรียนได้ใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตเพิ่มจากการเรียน

การสอนท่ีโรงเรียนจัดให้ 40 

ช่ัวโมงต่อปีต่อคน 

3.นักเรียนสามารถน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้

1. นักเรียนและครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความ     

พึงพอใจในการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมี

ความเร็วสูงและประสิทธิภาพท่ีเหมาะต่อการ

เรียนรู ้

2. นักเรียนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มจาก

การเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดให้ 40 ช่ัวโมง

ต่อปีต่อคน ท าให้ 

3. นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้ดีร้อยละ 90 โดย

นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สามารถสืบค้น
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ร้อยละ 90 

   

            

ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้รับบริการ

คอมพิวเตอร์ในการจัดท าส่ือ รายงานการ

น าเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง 

2. โครงกำรพัฒนำ

นักเรียนสู่ควำมเป็น

เลิศทำงด้ำน

ภำษำอังกฤษและ

ภำษำ ต่ำงประเทศ

ที่ 2    

 1.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ

ตระหนักในความส าคัญของการ

ใช้ภาษาอังกฤษและภาษา 

ต่างประเทศท่ี 2   เพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

   2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส 

ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

โดยการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ

เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้

เรียนรู้ประสบการณ์การจริงจาก

อาจารย์ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้

ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เกิด

การพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น 

กล้าใช้ภาษาอังกฤษและภาษา 

ต่างประเทศท่ี 2 ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

และเพื่อสนองต่อความสนใจ

ของผู้เรียนและเพื่อรองรับการ

เป็นประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก      

     1.  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

      2.  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

      3.  นักเรียนเกิดการพัฒนาการทางด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 อย่าง

ดีมากยิ่งขึ้น 

      4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ในการศึกษาต่อและ

สามารถเลือกอาชีพที่ตนสนใจ      
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

3. โครงกำรส่งเสริม

ศักยภำพกำรใช้

ภำษำอังกฤษ

เพื่อกำรสื่อสำร

ของครูและ

บุคลำกร 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความรู้ 

ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

2. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 

4. พัฒนำ

สถำนศึกษำสู่กำร

จัดกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนธัญบุรี 

1. ครูแกนน าท้ัง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จ านวน 15 คน มี
สมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนผ่านส่ือ tablet ท่ี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
(30 คน) และห้องเรียนท่ัวไป
จ านวน 2 ห้องเรียน (45 คน) 
สามารถใช้ส่ือ tablet เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูแกนน ามีความรู้ความสามารถในการใช้ 
tablet  สร้างส่ือและเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. นักเรียนใช้ส่ือ tablet เพื่อการเรียนรู้และ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 

 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนธัญบุรี ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และในช้ันเรียนครูได้สอดแทรกกิจกรรม มีการบูรณาการการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาใน
หลาย ๆ วิชา  ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่เบื่อไม่ง่วงนอน  เปล่ียนกิจกรรมท่ี
เฉ่ือยชา ซ้ าซ้อนไปสู่กิจกรรมท่ีหลากหลายต่ืนเต้น ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ตามความ
สนใจและถนัด ผู้เรียนได้ประสบการณ์โดยตรง ได้รับการฝึกฝน สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จนกระท่ังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัวเรียนรู้ได้   ทุกเวลา 
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ทุกสถานท่ี และส่ิงส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนประทับใจ คือ ครูต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัด
กิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
 ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนนั้น  โรงเรียนธัญบุรีได้จัดท าปฏิทินและตาราง
การด าเนินกิจกรรม ในบางครั้งมีกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือท่ีก าหนดเข้ามาจัดท าขึ้นระหว่างภาคเรียน 
ท าให้เวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่เป็นไปตามก าหนด การจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ รายวิชา
ประสบปัญหา    ควรมีการหาแนวทางในการด าเนินงานแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และควรมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกคน
สนองความต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและครูควรจะให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองให้มากขึ้น 
 

 
 
ผลกำรประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ  
โรงเรียนธัญบุรี  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 8  ประการ ได้แก่                    

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
จัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
และโรงเรียนธัญบุรีด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปีท่ีผ่านมามีการจัดประชุมครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน จากรายงานประจ าปีวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และ
จัดท าแผนปฏิบัติการปะจ าปี ตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน 

มำตรฐำนท่ี 4  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 
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ของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ  แนวทางการด าเนินงานประกันให้ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา สร้างเครื่องมือ ในการ
ประเมิน คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผล
การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษาติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผล  การด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุก 

 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนธัญบุรี มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ                              

การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

3. จุดเด่น    
โรงเรียนธัญบุรีให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    

เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุก
ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
4. จุดควรพัฒนำ 

โรงเรียนธัญบุรี จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แต่ยังขาดการให้ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนา
ตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  และขาดการประเมินตนเอง
ในด้านการเรียนรู้ ของนักเรียน การติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3–5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน                
ของแต่ระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
ส่ือ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีหรือไม่ดี ล าดับ
ความส าคัญ ความจ าเป็น รวมท้ังรู้ เท่าทันสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทาน
อาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา 
ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุ คคล ส่งผลให้

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
อ่าน การเขียน และการส่ือสารด้านภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ระดับช้ันควรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการติดต่อกันไปเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม พยายามกระตุ้น
ให้ นั ก เ รี ย นสน ใ จ อ่ าน หนั ง สื อแ ละ มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในด้านรักการอ่าน และเนื่องจากการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ จัดขึ้นในวันหรือ
ช่วงเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้
กระทบกับเวลาในการจัดการเรียนการสอน                
ท าให้สอนไม่ทัน นอกจากนี้การใส่ใจในการเรียนรู้
ของนักเรียนยังค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จะ
แค่เข้าไปดู หรือเล่นในกิจกรรมท่ีจัดขึ้น แต่ไม่มีการ
จดบันทึกความรู้ท่ีได้รับ ซึ่งอาจท าให้นักเรียนไม่
สามารถเรียนรู้และเข้าใจในเชิงทฤษฎีเหล่านั้นได้ใน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และ
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปี
การศึกษา 2559 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 2558 
และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา และใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 มี
ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบดังกล่าวสูงกว่าปีการศึกษา 
2558 ในรายวิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ด้านการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามท่ี
โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้นัก เรียนมีความประพฤติ ด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม  และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมท าให้ผู้เรียนมี
กิริยานอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ เคารพเช่ือฟังพ่อแม่  ครู  ผู้
มีพระ คุณ  มีความกตัญญูกตเวที แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  อีกท้ังใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
มุ่งมั่นในการท างาน  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย  เป็น ผู้ ท่ีมีน้ า ใจ  เอื้ อ เฟื้ อ เ ผ่ือแ ผ่แก่
ผู้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และมีส่วนร่วมท่ีจะแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของสังคม  แสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
สุภาพ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
เห็นประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและเห็นความงามในความแตก ต่างทาง
วัฒนธรรม อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง   
มีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของครอบครัว และสถาบัน รู้และเข้าใจว่าส่ิงใดหรือ

อนาคต โรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครูประจ าการ
ท่ีท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องจ้างครู
อัตราจ้างมาสอนแทนในบางรายวิชา  ในบางครั้ง
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อของการสรร
หาครูมาแทนครูอัตราจ้างท่ีลาออก อีกท้ังมาแทน
ครูประจ าการท่ีย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีสอน ท่ีโรงเรียน
อื่นด้วย เช่น คอมพิวเตอร์  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาฝรั่งเศส     และภาษาอังกฤษ นอกจากภาระ
งานสอนแล้วครูต้องท างานหน้าท่ีอื่นอีก และใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยั งขาดอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพราะเนื่องจากโรงเรียนได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
โครง การสะ เ ต็ม ศึกษา  เป็น ต้ น  แ ต่ยั ง ข าด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีทันสมัย การ
บริ การระบบเครื อข่ ายอิน เตอร์ เน็ ต ท่ี ท่ัวถึ ง
ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีของโรงเรียน และทุกคน ได้
ใช้งาน ถ้าหากมีผู้ใช้บริการจ านวนมากจะท าให้
ระบบอินเตอร์ เน็ตช้าลง จึงควรมีการพัฒนา
ความเร็วของระบบเครือข่าย และเนื่องจากยังขาด
บุคลากรท่ีคอยสนับสนุน ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อม
ใ ช้ ง าน เพื่ อก าร จัดการ เ รี ยนการสอน  คว ร
ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอ 
โรงเรียนยังได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและนักเรียนหลายโครงการ แต่ยังขาดความ
พร้อมในด้านต่างๆ เช่น สถานท่ีออกก าลังกาย
ส าหรับนักเรียน อุปกรณ์การออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

พฤติกรรมใดท าให้เกิดความเส่ือมเสีย รู้จักคบเพื่อนท่ีดี 
มีวิจารณญาณในการใช้ส่ือออนไลน์ สามารถป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และสถาบันจากความเส่ือมเสียได้  
เข้าใจถึงความส าคัญและรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องชัดเจน  ร่วมคิด  ร่วมท าในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ  มี
ทักษะการด ารงชีวิต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
สมาชิกท่ีเข้มแข้งของประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งและรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่
ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

สถานท่ีในบางจุด มีบรรยากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
        ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม   
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะกับช่วงวัย แต่ยังขาดวิทยากรท่ีมีความ
เ ช่ี ย วชาญ ท่ีส ามารถ ให้ ข้ อ มู ล ด้ านอา ชีพ ท่ี
หลากหลาย ควรมีการเพิ่มช่องทางในการเพิ่ม
ข้อมูลให้กับนักเรียน ควรพัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการขอความ
ร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ อีกท้ังโรงเรียนควรรณรงค์ให้
ทุก ฝ่าย ไ ด้ เ ข้ า ม ามี ส่ วน ร่ ว ม ในการ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
กระตุ้นให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย  และ แสด งออ ก ไ ด้ อย่ า ง เห มาะ สม ใน
ชีวิตประจ าวัน สนับสนุนโครงการท่ีท าให้ ผู้เรียน    
เห็นความส า คัญการออกก า ลั งกายมากขึ้ น  
เนื่องจากนักเรียนบางส่วนมีร่างกายท่ีไม่สมส่วน 
อ้วนและผอม ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ ควรเปิดโอกาสและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาวัยรุ่น

43 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 
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เป็นท่ีปรึกษาประจ าโรงเรียนเพื่อช่วยในด้านการ
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  อีกท้ัง
แนะน าให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มขึ้น 
ควรใหผู้้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนใน
การกวดขันดูแลนักเรียน สร้างความเข้มแข็งใน
ระดับครอบครัวอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจท่ีจะ
พัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป โดยบุคคลท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายใต้การมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมุ่งมั่นท่ีท างานเป็นทีม ความสามารถในการ
วางแผนร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ซึ่งท าให้ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วน
ร่วมก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ท่ีชัดเจน มี
การทบทวน สรุปผลการด าเนินงานท่ีน าไปพัฒนาจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน

1) ผู้ปกครอง ชุมชนควรมีส่วนร่วมและ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
จัดใหม้ีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุง การจัดการ
ศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

2) สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น
ทุกปีขณะเดียวกันนั้นจ านวนห้องเรียนยังเท่าเดิมจึง
ท าให้จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนจ านวน
นักเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

หลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา อีกท้ังผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีการ
เตรียมการวางแผน และความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรโรงเรียนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดน ามาใช้งาน
อย่างคุ้มค่า จัดองค์กรให้เอื้อต่อการท างาน ส่งผลให้ครู 
นักเรียน และบุคลกรทางการศึกษา มีก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก ให้ช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย จัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จนได้รับ
รางวัลโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี 
การศึกษา 2559  
 2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(สถานศึกษาพอเพียง)  
 3) ได้รับรางวัลยอดเย่ียม ด้านการจัดการศูนย์ผู้
ประนอมรุน่เยาว์ ประจ าโรงเรียน  โครงการจัดต้ังศูนย์
ไกล่เกล่ียในสถานศึกษา  จังหวัดปทุมธานี (ระดับ
มัธยมศึกษา)“ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
ปทุมธานี” 
 4) โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพ
ระดับองค์กร School Quality Awards : SCQA แสดง
ถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 โ ร ง เ รี ย น ธั ญ บุ รี  ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และในช้ันเรียนครูได้สอดแทรกกิจกรรม มี
การบูรณาการการเรียนการสอนตาม แนวสะเต็มศึกษา
ในหลาย ๆ วิชา ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ไม่เบ่ือไม่ง่วงนอน เปล่ียนกิจกรรมท่ีเฉื่อยชา 
ซ้ าซ้อนไปสู่กิจกรรมท่ีหลากหลายต่ืนเต้น ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   ได้ตามความสนใจและ
ถนัด ผู้เรียนได้ประสบการณ์โดยตรง ได้รับการฝึกฝน 
สาม าร ถน า คว ามรู้ แ ล ะปร ะสบกา ร ณ์ ไป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ จนกระท่ังเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถปรับตัวเรียนรู้ได้    ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
และส่ิงส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนประทับใจ คือ ครูตั้งใจมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ครู ทุกคนท าวิ จัยใน ช้ันเรียนเพื่ อน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไป 

 ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียนนั้น  โรงเรียนธัญบุรี  ได้จัดท าปฏิทินและ
ตารางการด าเนินกิจกรรม ในบางครั้งมีกิ จกรรม
อื่นๆ นอกเหนือท่ีก าหนดเข้ามาจัดท าขึ้นระหว่าง
ภาคเรียน ท าให้เวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่
เป็นไปตามก าหนด การจัดการเรียนการสอนใน
หลายๆ รายวิชาประสบปัญหา     ควรมีการหา
แนวทางในการด าเนินงานแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
และควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้กับทุกคนสนองความต้องการของ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ
ครูควรจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองให้มากขึ้น 
 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

โ ร ง เ รี ยน ธัญบุ รี  ให้ คว ามส า คัญกั บก าร
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย                  
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ

โรงเรียนธัญบุรี  จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  แต่ยังขาดการให้ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนา
ตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรง เรียนเน้นการมี ส่วนร่ วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

คุณภาพของนักเรียน และขาดการประเมินตนเอง
ในด้านการเรียนรู้  ของนัก เรียน การติดตาม 
ช่วย เห ลือ ด้านการ เรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยน เป็น
รายบุคคล 
 

 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดท า การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและเพิ่มอัตราก าลังครู
และสรรหาครูประจ าการในวิชาภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น และจีน ให้มีจ านวนเพียงพอเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ติดตามผล    การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                  
ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการด าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เร่งสรรหาครูและบุคลากรให้ตรงตามวิชาเอก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น 
และจีน ให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนสอดคล้องกับแผนการเรียนท่ีเปิดสอน อีกท้ังบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์รวมถึงดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย  การ
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมท้ังด้านการบริหารจัดการ การก ากับติดตาม ผลักดันและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูและนักเรียนท างาน
และเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น เช่น สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
สนับสนุนห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีดีอยู่เสมอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของนักเรียน  รวมท้ังบุคลากรทุกฝ่าย ให้เห็นความส าคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองกับโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มากขึ้น 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โดยเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีรองรับกล
ยุทธ์อย่างชัดเจนมีผู้บริหารเข้าร่วมทุกครั้ง ท าให้มีแผนปฏิบัติท่ีครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ก าหนดให้ทุกฝ่าย/
งานมีการทบทวน แผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนและเข้าถึงท้ังโรงเรียนมากยิ่งขึ้น และ
เพิ่มกระบวนการวิพากย์ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน าผลมาปรับปรุง 

3. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ควรมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจ
อันดีร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภำคผนวก 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ผลกำรประเมิน : ดีเยี่ยม 
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ด้ำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน       30.00 27.45 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ       5.00 4.70 5 ดีเย่ียม 

   1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

2,526 2,793 90.44 0.50 0.45 5 ดีเย่ียม 

   1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2,681 2,793 95.99 0.50 0.48 5 ดีเย่ียม 

49 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ด้ำน/ประเด็น 

จ ำ
นว

นนั
กเ

รีย
น/

ครู
  

ที่อ
ยู่ใ

นร
ะดั

บ 
3 

ขึ้น
ไป

 

จ ำ
นว

นนั
กเ

รีย
น/

ครู
 

ทั้ง
หม

ด 

ร้อ
ยล

ะ/
ระ

ดับ
ที่ไ

ด้ 

ค่ำ
น้ ำ

หนั
ก 

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

เท
ียบ

ระ
ดับ

คุณ
ภำ

พ 

คว
ำม

หม
ำย

 

   1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2,542 2,793 91.01 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

   1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

2,628 2,793 94.09 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

   1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 2,628 2,793 94.09 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

   1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

2,737 2,793 97.99 1.00 0.98 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

      5.00 4.85 5 ดีเย่ียม 

   2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2,723 2,793 97.49 2.00 1.95 5 ดีเย่ียม 

   2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

2,681 2,793 95.99 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 

   2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2,709 2,793 96.99 1.00 0.97 5 ดีเย่ียม 

   2.4 ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

2,709 2,793 96.99 1.00 0.97 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

      5.00 4.68 5 ดีเย่ียม 

   3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

2,636 2,793 94.38 2.00 1.89 5 ดีเย่ียม 

   3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

2,609 2,793 93.41 1.00 0.93 5 ดีเย่ียม 
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   3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

2,578 2,793 92.30 1.00 0.92 5 ดีเย่ียม 

   3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 2,638 2,793 94.45 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล 

      5.00 4.71 5 ดีเย่ียม 

   4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

2,681 2,793 95.99 2.00 1.92 5 ดีเย่ียม 

   4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

2,570 2,793 92.02 1.00 0.92 5 ดีเย่ียม 

   4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

2,570 2,793 92.02 1.00 0.92 5 ดีเย่ียม 

   4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

2,653 2,793 94.99 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

      5.00 4.00 4 ดีมาก 

   5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์     0.00 1.00 0.00 1 ปรับปรุง 
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ประเด็นที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

      5.00 4.51 5 ดีเย่ียม 

   6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2,471 2,793 88.47 2.00 1.77 4 ดีมาก 

   6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2,486 2,793 89.01 1.00 0.89 4 ดีมาก 

   6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 2,584 2,793 92.52 1.00 0.93 5 ดีเย่ียม 

   6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

2,582 2,793 92.45 1.00 0.92 5 ดีเย่ียม 

 
 

มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประเด็นพิจารณา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ       50.00 49.78 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      10.00 9.78 5 ดีเย่ียม 

   1.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   1.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

105 126 83.33 1.00 0.83 4 ดีมาก 

   1.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

126 126 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   1.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

120 126 95.24 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

   1.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   1.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   1.7 ครมูีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   1.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
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   1.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

126 126 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

      10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

   2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   2.2 ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   2.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   2.4 ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   2.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   2.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

      5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

   3.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
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   3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   3.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

   4.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ท้องถ่ิน 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   4.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   4.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจรงิจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   4.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

   4.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 
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   5.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
แลปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรบั
ผู้เรียน 

    5.00 4.00 4.00 5 ดีเย่ียม 

   5.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

   5.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

      5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

   6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   6.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   6.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

   6.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    5.00 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

   6.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

    5.00 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

   6.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
 

ผลกำรประเมิน : ดีเยี่ยม  
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ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้       10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 1 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

      10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

   1.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    5.00 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

   1.2 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    5.00 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
 

ประเด็นพิจำรณำ  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 

ผลกำรประเมิน : ดีเยี่ยม  
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ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ       5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดข้ึน 

      5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

   1.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

   1.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม       5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 1 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

      5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

   1.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

   1.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

ค่ำเฉลี่ยรวม       
100.0

0 
97.23 5 ดีเยี่ยม 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 

2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน  พบว่า   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาน  

พบว่า  ในประเด็นพิจารณามีท้ังหมด 6 ประเด็นพิจารณา  มี 5  ประเด็นพิจารณา  มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 5 เกณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม     มีประเด็นพิจารณา 1 ประเด็นท่ีมีผลการประเมินระดับ 4 
เกณฑ์คุณภาพดีมาก คือประเด็นท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีท้ังหมด 6 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาน  พบว่า  ในทุกประเด็น
พิจารณา   ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 เกณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีท้ังหมด 1 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาน  พบว่า  ในทุกประเด็น
พิจารณา  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 เกณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล มี 2 ประเด็น
พิจารณา ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาน  พบว่า  ในทุกประเด็นพิจารณาผล
การประเมิน   อยู่ในระดับ 5 เกณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 

ประกำศโรงเรียนธัญบุรี 

เร่ือง  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนธัญบุรี 

เพื่อประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนธัญบุรี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  มี

ภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่ง

คุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  

พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคล่ือนด้วย

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพท้ังระบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 

  โรงเรียนธญับุรี  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 

ข้อ 14 (1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น  ส าหรับใช้

ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตาม

กฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนธัญบุรี  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธัญบุรี   ตาม

นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 11 

ตุลาคม 2559  จ านวน 4  มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 มีจ านวน 4 

มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลแต่ละมาตรฐานมีรายลเอียด

ดังนี ้

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 

    แต่ละดับช้ัน 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 

62 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

      1.1 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “ลูกธัญบุรีเป็นคนดี มีวินัย”  

                1.2 โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยนื  

             2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

                 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
   ท้ังนี้ให้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  2559 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2559 

 

 

 

        (นายชวา  หมื่นมี) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุร ี
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนธัญบุร ี

ท่ี  ๑๕๘ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

..................................................... 
    เพื่อให้การด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  จ านวน  ๔ มาตรฐาน   คือ ๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน      ๒) ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน        ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และ ๔) ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  
ดังต่อไปนี ้
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 ๑)  นายชวา   หมื่นมี     ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายปัญญา จาคสกุล     กรรมการ 
 ๓)  นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา    กรรมการ 
 ๔)  นางสุชาวดี   สุทธิวานิช    กรรมการ 
 ๕)  นายเกรียงไกร   ด าประภา    กรรมการ 
 ๖)  นางอุไรวรรณ   ชัยรัตนวัฒน ์    กรรมการ 
 ๗)  นายสันติ   จ่ันผ่อง     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑)  วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 ๒)  ก ากับ  ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน   
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 ๓)  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  และท าหน้าท่ีตรวจสอบ  ทบทวน  รายงานคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
 ๔)  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย  ๘  องค์ประกอบ  คือ 
  (๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  (๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  (๔)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  (๕)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (๗)  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  (๘)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑)  นายปัญญา  จาคสกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายนรินทร์   เทพศิริ     กรรมการ 
 ๓)  นางลดาวัลย์   มาลาค า    กรรมการ 
 ๔)  นางฎิฐาภรณ์   โยธินวัชรชัย    กรรมการ 
 ๕)  นางปิยาภรณ์   วีระพันธุ ์    กรรมการ 
 ๖)  นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ าเพ็ชร    กรรมการ 
 ๗)  นายชวลิต   แช่มเจริญ    กรรมการ 
 ๘)  ว่าท่ี ร.ต.สุขสวัสด์ิ   เชียงหว่อง   กรรมการ 
 ๙)  นายพงศ์ประชา   คงนอง    กรรมการ 
 ๑๐)  นายกิตติภพ  ปักเชิญเช้ือ    กรรมการ 
 ๑๑)  นางกชนิกา  พลจันทึก    กรรมการ 
 ๑๒)  นางสาวนปภัช   สุขสุวรรณ    กรรมการ 
 ๑๓)  นางอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล    กรรมการ 
๑๔)  นายสันติ   จ่ันผ่อง     กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ๑)  ประสานงานกับคณะกรรมการรับการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 ๒)  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  อ านวยความสะดวกในการเตรียมรับการประเมิน   
 ๓)  ติดตามประสานงานในการปรับปรุง  เตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ
ประเมิน 
๓.  คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด
ตำมประกำศของโรงเรียนธัญบุรี  เร่ือง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  จ ำนวน  ๔  มำตรฐำน  
ดังนี้ 
     มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  นำยปัญญำ    จำคสกุล    ที่ปรึกษำ 

๑) นายสันติ    จ่ันผ่อง     ประธานกรรมการ 
๒) นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล    รองประธานกรรมการ 

 ๓) นางสาวเบญจรัตน์    ทานธรรม    กรรมการ 
 ๔) นางกชนิกา    พลจันทึก    กรรมการ 
 ๕) นางทิพย์วิภา    ถิรพรพงษ์ศิริ    กรรมการ    

๖) นางสาวนวรัตน์    รอดแก้ว    กรรมการ 
๗) นายเด็น    มีสมภพ     กรรมการ 
๘) นางพันธุ์วดี    วิทวัสพันธุ์    กรรมการ 
๙) นางชุติมา    ภิญญาพงษ์    กรรมการ 
๑๐) นางระเบียบ    ละโว้ชัย    กรรมการ 
๑๑) นางสาวนปภา    สิงโพธิ์ทอง    กรรมการ 
๑๒) นางปัญจพร    มีสมภพ    กรรมการ 
๑๓) นางนลินี    เอกพงษ์พันธุ ์    กรรมการ 
๑๔) นางสาวจุไรภรณ์    พงษ์ศรีสันติ   กรรมการ 
๑๕) นายชวลิต    แช่มเจริญ    กรรมการ 
๑๖) นายดอน    วงษ์สุด     กรรมการ 
๑๗) นายณัฐวุฒิ    เงินบ ารุง    กรรมการ 
๑๘) ว่าท่ี ร.ต.ภูดิศ    ควรระงับ    กรรมการ 
๑๙) นายพรรษา    จรเขตต์    กรรมการ 
๒๐) นายณัฐวุฒิ    ศรีชุมภู    กรรมการ 
๒๑) นางณัชญ์สรัล    ณัฐนันท์ธร    กรรมการ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

๒๒) นางสาวจิราวรรณ    ผินนอก    กรรมการ 
๒๓) นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์    กรรมการ 
๒๔) นายณัฐดนัย     โรจนกุล    กรรมการ 

 ๒๕) นายภูริวัจน์   นาเมือง    กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวสิธาภรณ์   ปั่นพิมาย    กรรมการ 

๒๗) ว่าท่ี ร.ต.ธนัท    เล็กเภา    กรรมการ 
๒๘) นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้   กรรมการ 
๒๙) นางสาวจิราพร  ดอกพะยอม    กรรมการและเลขานุการ 
๓๐) นางสาวภนัทชา    ทรงประยูร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบและสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒. สรุปรายงานผลคุณภาพของผู้เรียนต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนธญับุร ี
 ๓. หน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  นำงสุชำวดี    สุทธิวำนิช    ที่ปรึกษำ 

๑) นางอุไรวรรณ    ชัยรัตนวัฒน์    ประธานกรรมการ 
๒) นางปุณยานุช    มัฆนาโส    รองประธานกรรมการ 
๓) นายพงษ์ศักดิ์    บุญญะสิทธิ์    กรรมการ 
๔) นางศิริวรรณ    ต้ันซุ่นอั้น    กรรมการ 
๕) นางสาวรพีพรรณ    บุญเกิด    กรรมการ 
๖) นางลดาวัลย์    มาลาค า    กรรมการ 
๗) นางสาวลันทม    อุตระ    กรรมการ 
๘) นายอนุรุทร    สุวรรณชาติ    กรรมการ 
๙) นางกนกวรรณ    ศศิธร    กรรมการ 
๑๐) นางศิรินทร์    สุดคนึง    กรรมการ 
๑๑) นางรัษมี    บุญญะสิทธิ์    กรรมการ 
๑๒) นางนิตยา    ธิราเพียร    กรรมการ 
๑๓) นางฎิฐาภรณ์    โยธินวัชรชัย    กรรมการ 
๑๔) นางรุ่งนภา    โชติกรณ์    กรรมการ 
๑๕) นางสาวสุวีร์    แซ่โบ     กรรมการ 
๑๖) นางอุไร    หวายบุตร    กรรมการ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

๑๗) นางจันทร์ทิพย์    บุญไทย    กรรมการ 
๑๘) นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ าเพ็ชร    กรรมการ 
๑๙) นายธิติพงษ์    โกสุม     กรรมการ 
๒๐) นางสาวณัฐปวีณ์    ปานบุดดา   กรรมการ 
๒๑) นางกมลทิพย์    สายแสง    กรรมการ 
๒๒) นางสาวอรุณี    มากบริบูรณ์    กรรมการ 
๒๓) นายพงศ์ประชา    คงนอง    กรรมการ 
๒๔) นางนพพร    ยศสุธันไชยวัฒน ์   กรรมการ 
๒๕) นายณชพัฒน์    จุทานุต    กรรมการ 
๒๖) นางสาวณัฐณิชา    หัสราช    กรรมการ 
๒๗) นางสาวหนึ่งฤทัย    ศรีตังตา    กรรมการ 

 ๒๘) นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์    กรรมการ 
๒๙) นายศราณุพงษ์  วิจิตเกตุธีรชัย   กรรมการ 

 ๓๐) นางสาวชญานิศ  สารพันธ์    กรรมการ 
๓๑) นางสุกัญญา    จังโส     กรรมการและเลขานุการ 
๓๒) นางสาวอาทิตยา    สุขศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา  ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
วิชาการ   ด้านครู   และบุคลากรทางการศึกษา  ด้านสภาพแวดล้อม และ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   เพื่อสร้างความมั่นใจ     ในคุณภาพการศึกษา 
 ๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ๓. หน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

นำงสำวเกศินี    พันธุมจินดำ   ที่ปรึกษำ 
๑) นางเปรมกมล    พิริยปัญจบุตร    ประธานกรรมการ 
๒) นายอุดม    กลับเผ่ือน     รองประธานกรรมการ 
๓) นายประทีป    รุ่งเรือง     กรรมการ 
๔) นายประกอบ    น่วมจิตร    กรรมการ 
๕) นางเจริญศรี   จันทร์สุข    กรรมการ 
๖) นางร าพึง    จันทร์วีนุกูล    กรรมการ 
๗) นางกฤตพร    ดวงชาทม    กรรมการ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

๘) นางเสาวนี    วงษ์ป้อม     กรรมการ 
๙) นางเสาวนีย์    สัจจะผลกุล    กรรมการ 
๑๐) นายภาณุมาศ    คงสุวรรณ์    กรรมการ 
๑๑) นางสาวสุพรรณี    แย้มเนตร์    กรรมการ 
๑๒) ว่าท่ี ร.ต.หญิงวัชราภรณ์    โสมทิพย์   กรรมการ 
๑๓) นางปิยาภรณ์    วีระพันธุ ์    กรรมการ 
๑๔) นางสุนีย์    ค ามงคุณ     กรรมการ 
๑๕) นายจีระศักดิ์    ศรีจันทร์แก้ว    กรรมการ 
๑๖) นางสาวนริศรา    วรรณโกษิตย์   กรรมการ 
๑๗) นางสาวจิราวรรณ    ปะโนรัมย์    กรรมการ 
๑๘) นางสาวเขมจิรา    ด่านขุนทด    กรรมการ 
๑๙) นายสฐาปกร    มีเฉย    กรรมการ 
๒๐) นางปภัชญา    นันดิลก    กรรมการ 
๒๑) นางสาวปาลิตา    อาจเดช    กรรมการ 
๒๒) นายรัชชานนท์   พิพิธธนพงษ์    กรรมการ 
๒๓) นางสาวสุภาวดี  ภาคีแพทย์    กรรมการ 
๒๔) นายคณาธิป   ใสแจ่ม    กรรมการ 
๒๕) นายพัสวี  ไพศาลธนสุข    กรรมการ 
๒๖) นางสาวสมัญญา   ศรีมาตร    กรรมการ 
๒๗) นางสาวขวัญหทัย   ฟูเตฟ    กรรมการ 
๒๘) นางสาวบุษกร  จันทะนุภา    กรรมการ 
๒๙) นางสาวณัฏฐพัชร์    เพิ่มกสิกรรม   กรรมการและเลขานุการ 
๓๐) นายนรินทร์    เทพศิริ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบและสรุปรายงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ๓. หน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

นำยเกรียงไกร    ด ำประภำ   ที่ปรึกษำ 
๑) นางนาที   เดชะราช     ประธานกรรมการ 
๒) นางอุไร  หวายบุตร     รองประธานกรรมการ 
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๓) นางทัศนีย์    ทองค า     กรรมการ 
๔) นางเครือจันทร์    ภาณูนฤมิต    กรรมการ 
๕) นางชวาลัย    รัตนประยูร    กรรมการ 
๖) นางสาวอุไรวรรณ    เจริญโสภา   กรรมการ 
๗) นางภัคนันท์    ทองจันดี    กรรมการ 
๘) นางจินตนา    สมโนชัย    กรรมการ  
๙) นางสาวนปภัช    สุขสุวรรณ    กรรมการ 
๑๐) นายกิตติภพ    ปักเชิญเช้ือ    กรรมการ 
๑๑) นายยุทธศักดิ์    กุลมา    กรรมการ 
๑๒) ว่าท่ี ร.ต.สุขสวัสด์ิ    เชียงหว่อง   กรรมการ 
๑๓) นายกฤตภาส    มีค าแสน    กรรมการ  
๑๔) นางสาวจารุวรรณ    เศรษฐวนิช   กรรมการ 
๑๕) นายเชวงศักดิ์    ทัศคร    กรรมการ  
๑๖) นายศิริพงษ์    แสนศิริภัทรพงศ์   กรรมการ 
๑๗) นางสาวชุติมา    ทองมาก    กรรมการ 
๑๘) นางสาวสายจิตรา    นิสาย    กรรมการ 
๑๙) นางสาวกัญญพัสร    ผลสุด    กรรมการ 
๒๐) นายสมประสงค์   กล่ินเจ๊ก    กรรมการ 
๒๑) นางสาวจุฑารัตน์   พึ่งภพ    กรรมการ 
๒๒) นายกิตติพัชญ์    ศศิพิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
๒๓) นายดอน   วงษ์สุด     กรรมการ 
๒๔) นายพงศกร  ซ่องสกุล    กรรมการ 
๒๕) นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู    กรรมการ 
๒๖) นางสาวเย็นอุรา    ปะสาวะเถ   กรรมการและเลขานุการ 
๒๗) นายวิชญ์    วิชญปัญญากุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา จากการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 
 

71 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

๔.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
  นำงประภำพรรณ   ลีลำวัฒน์ศรีชัย  ที่ปรึกษำ 

๑) นางสาวนุชนาถ    บัวพุทธา    ประธานกรรมการ 
๒) นางบุษรา    มิ่งขวัญ     กรรมการ 
๓) นายวศิน    ศุภนคร     กรรมการ 
๔) นางสาวพรสวรรค์    มูลสาร    กรรมการ 
๕) นายอนันต์    ธ ารงค์เกียรติ    กรรมการ 
๖) นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร    กรรมการ 
๗) นางสาวพลอยไพลิน    ค าไทย    กรรมการ 
๘) นางสาวสุรีย์รัตน์   ช่ืนอารมณ์    กรรมการ 
๙) นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย    กรรมการ 
๑๐) นางสาวอรรถกานท์   ทองแดงเจือ   กรรมการ 
๑๑) นางสาวสิธาภรณ์   ปั่นพิมาย    กรรมการ 
๑๒) นางสาวกมลชนก    ทูปแป้น    กรรมการและเลขานะการ  
๑๓) นางสาววารีรัตน์    ชายสวัสด์ิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๔) นางสาวฉันทนา    บุญโสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่     ๑)  รวบรวมเอกสารร่องรอย  การด าเนินงานจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา       
       ๒)  สรุปเป็นรูปเล่มรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕.  คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 

๑)  นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว    ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล    กรรมการ 
 ๓)  นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ าเพ็ชร    กรรมการ 
 ๔)  นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู     กรรมการ 
 ๕)  นางสาวพลอยไพลิน   ค าไทย    กรรมการ 
 ๖)  นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้    กรรมการ 
 ๗)  นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย    กรรมการ 
   ๘)  นางทัศนีย์    เดชานุภานนท์    กรรมการ 
   ๙)  นายศุภสิทธิ์   โพธิชาติ    กรรมการ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

   ๑๐) นายสฐาปกร   มีเฉย     กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๑) ว่าท่ี ร.ต.ธนัท  เล็กเภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑)  จัดท าวีดีทัศน์ แนะน าโรงเรียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๒)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส่ือต่างๆ เครื่องฉาย เครื่องเสียงในการน าเสนอผลงาน 
  ๓)  อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมรูปภาพประกอบการจัดแฟ้มแต่ละมาตรฐาน 
  ๔)  บันทึกภาพ ท าการประเมิน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 

๑)  นางกชนิกา  พลจันทึก    ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางกมลทิพย์   สายแสง    รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นายยุทธศักดิ์   กุลมา     กรรมการ 
 ๔)  นางเจริญศรี   จันทร์สุข    กรรมการ 
 ๕)  นางชวาลัย  รัตนประยูร    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการด้านพิธีการ  และเป็นพิธีกรตลอดงานในการประเมิน /อบรม 
๗.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่รับกำรประเมิน  ประกอบด้วย 

๑)  นางสุชาวดี   สุทธิวานิช    ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด    รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นายวศิน   ศุภนคร     กรรมการ 
 ๔)  นางทัศนีย์  ทองค า     กรรมการ 
 ๕)  นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว    กรรมการ 
 ๖)  นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
 ๗)  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑)  วางแผนการจัดสถานท่ีเพื่อรองรับการประเมิน (ห้องโสตทัศนศึกษา, หอประชุม) 
 ๒)  จัด  ตกแต่งสถานท่ีเพื่อรองรับการประเมิน  โดยสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนธญับุร ี
   ๓)  ดูแลความสวยงามบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เรียบร้อย 
๘.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อรับกำรประเมิน  ประกอบด้วย 
 ๑)  กลุ่มบริหารวิชาการ 
      ๑.๑)  งานส านักงานวิชาการ   
   (๑)  นายปัญญา  จาคสกุล 
   (๒)  นายสันติ  จ่ันผ่อง 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

   (๓)  นายอนันต์   ธ ารงค์เกียรติ 
   (๔)  นายนรินทร์   เทพศิริ 
   (๕)  นายภูริวัจน์   นาเมือง 
   (๖)  นางคนึง   สารทอสี 
   (๗)  นางสาวกลอยใจ   โฉมพระกลับ 
   (๘)  นางสาวนงนภัส  วังคะฮาด 
   (๙)  นายประกาญ   หนูพิสินธุ์ 
   (๑๐) นางสาวประวีณ์นุช   หวลอารมณ์ 
   (๑๑) นางสาวสุจิตตรา   จันทะเกษ 
   (๑๒) นางสาวปล้ืมกมล   เกิดพิศวงษ์ 
      ๑.๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นางลดาวัลย์   มาลาค า และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   นางปิยาภรณ์  วีระพันธุ์  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๔)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ว่าท่ี ร.ต.สุขสวัสด์ิ   เชียงหว่อง  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๕)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   นายพงศ์ประชา   คงนอง  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๖)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา 
   นายชวลิต    แช่มเจริญ  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๗)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   นางฎิฐาภรณ์   โยธินวัชรชัย  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๘)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   นายกิตติภพ  ปักเชิญเช้ือ    และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๙)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี 
   นายอภิสิทธิ์    บุตรน้ าเพ็ชร  และคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๑.๑๐)  โครงการพิเศษ 
   (๑)  นางสาวนปภัช   สุขสุวรรณ 
   (๒)  นายจีระศักดิ์    ศรีจันทร์แก้ว   
   (๓)  นางสาวนริศรา   วรรณโกษิตย์ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

(๔)  นางสาวสุขุมาภรณ์   เกษรจรุง 
  (๕)  นางสาววารีรัตน์   ชายสวัสด์ิ 

(๖)  นายอภิชาติ   มุ้งทอง 
  (๗)  นายเดชา   แสนศิริ 
 ๒)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (๑)  นางนาที   เดชะราช 
  (๒)  นางกนกวรรณ  ศศิธร 
  (๓)  นางสาวนปภา   สิงโพธิ์ทอง 

(๔) นางสาวรัชนี  อ้อยไร่ 
  (๕)  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญนุช 
 ๓)  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  (๑)  นางสุชาวดี   สุทธิวานิช 
  (๒)  นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด 
  (๓)  นางสุกัญญา   จังโส 

(๔)  นายวัลลพธ์   ค านวนสิงห์ 
(๕)  นางสาวไพรินทร์  ภิญโญ 
(๖)  นางพรไพลิน  ช่ืนสงวน 
(๗)  นายทัธนาวัฒน์  ปานตระกูลไชยสิน 

 ๔)  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  (๑)  นายเกรียงไกร   ด าประภา 
  (๒)  นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล 
  (๓)  นางบังอร  ปัสมะริสสา 
  (๔)  นางปภัชญา   นันดิลก 
  (๕)  นางสาวจุไรภรณ์   พงษ์ศรีสันติ 
  (๖)  นางสาวอุทุมพร  เบญจชาด 
  (๗)  นางสาวณัฐทนิษฐ์  สิทธิภัทรกรโชค 
  (๘)  นางสาวพรนภาร์  ศรีเพทาย 
  (๙)  นางสาววราภรณ์   คนดี 
  (๑๐)  นางสาวรุ่งทิพย์   โตอ่วม 
  

75 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

๕)  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  (๑)  นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา 

(๒)  นางเจริญศรี   จันทร์สุข     
  (๓)  นายธิติพงษ์   โกสุม 
  (๔)  นายภาณุมาศ   คงสุวรรณ์ 
  (๕)  นายพรรษา   จรเขตต์ 
  (๖)  นายเชวงศักดิ์   ทัศคร 

(๗)  นายกฤตภาส   มีค าแสน 
  (๘)  นางชวาลัย   รัตนประยูร 
  (๙)  นายพุฒิพงษ์  สียางนอก 
  (๑๐)  นางสาวทิชาดา   สุกทน 
 ๖)  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  (๑)  นางอุไรวรรณ   ชัยรัตนวัฒน ์
  (๒)  นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ าเพ็ชร 
  (๓)  ว่าท่ี ร.ต.ธนัท   เล็กเภา 

(๔)  นายวัฒนา  ช่ืนสงวน 
 ๗)  กลุ่มงานอ านวยการ 
  (๑)  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น 
  (๒)  นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ 
  (๓)  นางสาวนริศรา  กัลยาแก้ว 
มีหน้ำที่ ๑)  จัดเตรียมเอกสารงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒)  รับเอกสาร  แล้วลงทะเบียนรับ-ส่งแฟ้มเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอยของแต่ละงาน 
  ๓)  น าแฟ้ม  เอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอยการปฏิบัติงาน  ไปวางตามโต๊ะท่ีก าหนดไว้ในหอประชุม 
 ๔)  จัดเก็บ  ส่งหัวหน้างานตามทะเบียนส่งเอกสารให้ครบถ้วน 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
 ๑)  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น   ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายสวงค์  กันทะปา    กรรมการ 
 ๓)  นายพงษ์ศักดิ์   อินทร์พัตรา   กรรมการ 
 ๔)  นายสารัตน์    สร้อยฟ้า   กรรมการ 

๕)  นางสาวมณี สุขกะสันต์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

มีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมยานพาหนะ รับ -  ส่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  ๒) บริการจัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  ประกอบด้วย 
 ๑)  นางสุชาวดี   สุทธิวานิช   ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางอุไร  หวายบุตร    กรรมการ  
 ๓)  นางทัศนีย์  ทองค า    กรรมการ 
 ๔)  นางศิริวรรณ  ต้ันซุ่นอั้น   กรรมการ 
 ๕)  นางสาวมณี  สุขกะสันต์ิ   กรรมการ 
 ๖) นางแสงศิริ  ยาจนะธานี   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหาร -  เครื่องด่ืม  ของท่ีระลึกส าหรับเจ้าหน้าท่ี  ท่ีมาประเมินและครู -  อาจารย์   
ท่ีรับการประเมินให้เพียงพอ  
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย 
 ๑)  นายเกรียงไกร   ด าประภา   ประธานกรรมการ 
 ๓)  นางเสาวนีย์   สัจจะผลกุล   กรรมการ 
 ๔)  นางบังอร  ปัสมะริสสา   กรรมการ 

๕)  นางปภัชญา   นันดิลก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้บริการการเบิก - จ่าย ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการรับการประเมิน ครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมิน  ประกอบด้วย 
 ๑)  นางทัศนียา   เขตจัตุรัส   ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางสาวอมรรัตน์   บัวอิ่น   กรรมการ 
 ๓)  นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑)  ประเมนิผลการด าเนินงาน รวบรวมปัญหา - อุปสรรค เพื่อน ามาแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๒)  รายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา 
 ใหผู้้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย และด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามท่ีวางไว้ และบังเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป 
            ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
                                                     
           (นายชวา    หมื่นมี)  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนธญับุร ี
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ภำพประกอบมำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

            ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระฯ แสดงจ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561) 

 

ระ
ดับ

ชั้น
 

จ ำ
นว

น 
นัก

เรีย
นท

ั้งห
มด

 จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ 
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ม.1 494 353 155 220 247 467 481 372 321 
ม.2 470 292 177 162 258 413 247 382 196 
ม.3 471 282 104 200 273 413 376 367 264 
ม.4 452 273 168 236 307 445 360 309 163 
ม.5 451 372 199 237 338 378 417 403 172 
ม.6 427 181 137 201 312 270 299 328 162 

รวม 2,765 1,753 940 1,256 1,735 2,386 2,180 2,161 1,278 

เฉลี่ยร้อยละ 100 63.40 34.00 45.42 62.75 86.29 78.84 78.16 46.22 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 
 

แผนภูมิร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ท้ัง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 
 

2. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

    
    นายพิชเญตม์   ทิพยรัตนวงศ์                นายทรงนิติ  มีวงษ์ ชนะเลิศอันดับ 1 
    ได้รับเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ         Thailand taekwondo now26 
    ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์                          championship 2016 

 

นักเรียนตัวแทนทั้ง ๙ คน เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ KUALA LUMPUR MAYOR'S CUP 

ครั้งที่ ๑๕ ผลการแข่งขัน ได้จ านวน ๕ เหรียญ
ทอง ๑ เหรียญเงินและ ๑ เหรียญทองแดง  

ณ ประเทศมาเลเซีย 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

  

                                                                              

 
 
 
 
 

 

          รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                                      กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตลีลาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันอับ 1  การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ทีมหญิง 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1  การแข่งขันฟุตซอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ทีมหญิง 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

 
 
 

                                
 
 
 
 
 
          นักเรียนใส่บำตรทุกวันพฤหัสบดี                                          กำรประดิษฐ์ตุ๊กตำกำรบูร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำงวัลไกล่เกลี่ยในสถำนศึกษำ  ศูนย์ประนอมผู้เยำว์      รณรงค์กำรรักกำรอ่ำนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
                          จ. ปทุมธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนในโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
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นักเรียนศึกษำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
      โครงกำรธัญบุรีรวมใจต้ำนภัยยำเสพติด          กำรเดินขบวนรณรงค์ต่อต่ำนยำเสพติด 
  
 
 
 
 
 
     
กำรอบรมนักเรียนแกนน ำยำเสพติด             กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี 
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ภำพประกอบมำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ        สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รำงวัลไกล่เกลี่ยในสถำนศึกษำศูนย์ประนอมผู้เยำว์     อบรมกำรบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนธัญบุรี          

สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี 
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กิจกรรมวันสุนทรภู่                        โครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
 

 
 
 
 

 
 

          กิจกรรมวันภำษำไทย    กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 

อบรมพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ                             โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
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อบรมพัฒนำครูสู่ศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 

 
อบรมพัฒนำครูสื่อสำรเรื่องภำษำสู่ศตวรรษที่ 21 

อบรมภำษำอังกฤษให้กับคณะครูโรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนธัญบุรีเป็นศูนยอ์บรมสะเต็มศึกษำจังหวัด 
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       กำรจัดท ำคลังข้อสอบเพือ่ทดสอบออนไลน์       อบรมครูเพื่อใช้ภำษำอังกฤษในกำรสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรนิเทศกำรสอนและเยี่ยมชมห้องเรียน 
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ภำพประกอบกำรนิเทศครู 

 
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

กำรนิเทศก ำกบัติดตำมและประเมินกำรใช้หลักสูตร 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในโรงเรียนโดยโรงเรียนจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในโรงเรียนโดยโรงเรียนจัดกำรอบรมโครงกำร  
English for Teachers 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

โครงกำรอบรมครูผู้ช่วย โรงเรียนธัญบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

90 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

ตลอดปีการศึกษา 
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โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

กิจกรรมจิตสำธำรณะ    

 
 
 
 
 
 
 ส่งเสริมกระบวนการคิด และฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 

 
 

 
 
กิจกรรมกำรศึกษำนอกสถำนที่ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำกรท้องถ่ินให้ควำมรู้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน(น้ ำยำล้ำงจำน) 
 
    
 
 
 

95 



           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                                
           ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี) 

ภำพประกอบมำตรฐำนที่ 4ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 
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