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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน   
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๘๐ ๔๙.๐๖ 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๘๐ ๙๓.๒๒ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๘๐ ๘๖.๔๘ 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ ๘๘.๗๐ 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๕ ๖๕.๕๙ 
     ๖) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ๘๐ ๘๐.๐๖ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๔.๙๕ 
     ๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๙๘.๗๐ 
     ๓) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ๘๘.๒๐ 
     ๔) สขุภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม ๘๐ ๘๔.๐๐ 

รวมมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๒.๘๙ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน ๙๐ ๙๖.๐๐ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๐ ๙๓.๐๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๙๐ ๙๒.๐๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๙๐ ๙๖.๐๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๙๐ ๙๕.๐๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ ๙๐ ๙๔.๐๐ 

รวมมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๙๔.๕๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๘๐ ๘๖.๐๐ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๐ ๘๕.๐๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๘๐ ๘๒.๐๐ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ๘๓.๐๐ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรงุการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ๘๖.๐๐ 

รวมมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๔.๔๐ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๑ + ๒ + ๓) ยอดเยี่ยม 

๘๗.๒๖ 
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สารบัญ 

 
                      หน้า 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      20 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       20 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   34 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  39 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา    42 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         48 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป   
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรยีนธญับุร ี     

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

สังกัด สพฐ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
โทรศัพท์ 0-2523-8840,  0-2523-8188,  0-2532-4891   
โทรสาร 0-2523-8188,  0-2532-4891 

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

Facebook www.facebook.com/ Thanyaburi School 
เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ประวัติโรงเรียนธัญบุรี 
โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 4 

(ปทุมธานี  - สระบุรี) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2493 เริ่มด าเนินการติดต่อขอที่ดินโดย นายอยู่ ทิพย์คงคาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2491 อาคาร
หลังแรกของโรงเรียนธัญบุรี (ป.ท.7) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 บนที่ดินของ คุณนายทองพูล นาย
ตันซิว ทองพูล นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี บริจาคให้เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2493 ในบริเวณที่ติดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 มีนักเรียน 1 ห้อง ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ทางจังหวัดได้ส่ง ส.ต.วี
ระจิตต์ เลี้ยงตน มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก คนต่อมา ก็คือนายประมุข แก้วบุญมี, นายส าราญ 
วงษ์ทองค า, นายทองหล่อ จุลสุคนธ์, นายเสนอ      อนุโรจน์, และนายสิน บุญเกตุ เป็นครูใหญ่คน
สุดท้าย 

ต่อมาเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก ม.ร.ว.รสลิน คัดคณางค์ 
บริเวณริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 30 จ านวน 16 ไร่ และที่ราชพัสดุอีก 5 ไร่ 69 ตารางวา จาก
บริเวณด้านใต้ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ รวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 69 ตารางวา หรือ 33,876 ตารางเมตร จึง

http://tbs.ac.th/
mailto:tbs.ac.th@hotmail.com
http://www.facebook.com/
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ได้ท าการก่อสร้างโรงเรียนธัญบุรีแห่งใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 และย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2510 มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเขียนชื่ออ าเภอชื่อจังหวัด
ต่าง ๆ ให้เขียนชื่ออ าเภอธัญบุรี มี ญ. ตัวเดียว ต่อมาประชาชนเกิดความสับสน ในชื่อโรงเรียนมัธยมสอง
แห่งนี้ คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อ าเภอและต้องกลับมาที่ต าบลประชาธิปัตย์ เพราะ
โรงเรียนสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่สลับกลับกันคือ โรงเรียนธัญบุรีตั้งอยู่ที่รังสิต โรงเรียนรังสิตตั้งอยู่ที่
อ าเภอธัญบุรี ต่างกันตรงที่ขณะนั้นโรงเรียนธัญบุรี มีถึงชั้น ม.6 โรงเรียนรังสิตมีถึงชั้น ม.3 พอมาถึงช่วงที่
มีการเปลี่ยนแปลงอักษรย่อ ชื่อโรงเรียนที่ใช้ไหมปักบนหน้าอกนักเรียน เดิมใช้ชื่อย่อ ป .ท.7 จังหวัด
ปทุมธานี และตามด้วยตัวเลขที่ตั้งต่อหลัง โรงเรียนธัญบุรีจึงเสนอไปขอใช้ตัวอักษรย่อว่า ธ.บ. 
    วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ยุบกรมสามัญศึกษา โรงเรียนจึงเข้าสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  ปัจจุบันโรงเรียนธัญบุรี เปิดสอน
นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีแผนชั้นเรียน ดังนี้ 12-12-12/12-
12-12 รวมทั้งสิ้น 72 ห้องเรียน 
 

ประเภทโรงเรียนโครงการพิเศษ  
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ. 2546  MEP – EP  
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ. 2547  GP ความเป็นเลิศวิทย์ – คณิต 
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ. 2550  IP  ความเป็นเลิศวิทย์ – คณิต 
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ  พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
World – Class Standard School พ.ศ. 2552 
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  พ.ศ. 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงแผนที่โรงเรียนธัญบุรี 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงแผนผังอาคารเรียนโรงเรียนธัญบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล 

สร้างคนดี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World 

Citizen) จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม มี

โอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความสามารถ  
3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต  
4. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะที่

เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

เป้าประสงค์  
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
5. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ  
6. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปรัชญา  
“เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย จิตใจสะอาด มารยาทงาม”  

 

อัตลักษณ์  
“ลูกธัญบุรี เป็นคนดี มีวินัย” 

 

 เอกลักษณ์  
“เน้นสองภาษา พัฒนาคุณธรรม” 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1.2.1 จ านวนบุคลากร 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2560 5 140 4 8 68 
ปีการศึกษา 2561 4 138 4 8 70 
ปีการศึกษา 2562 3 139 3 6 57 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่ 
 

 
 

 
 

1.2.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา 

จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 34 35 35 

ปริญญาตรี 141 138 125 

ปริญญาโท 50 44 47 

ปริญญาเอก - 1 1 

รวม 225 218 208 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2560 5 140 4 8 68

ปีการศึกษา 2561 4 138 4 8 70

ปีการศึกษา 2562 3 139 3 6 57
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
 

1.2.3 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาระงานจ าแนกตามสาขาวิชา       

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาขาวิชา 
จ านวน 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(คาบ/สัปดาห)์ 

1. บริหารการศึกษา 3 - 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 18 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 21 19 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 16 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26 19 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 18 18 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 16 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 8 15 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8 15 

รวม 142 17 

หมายเหตุ: เป็นจ านวนคาบที่ยังไม่รวมคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี   

              ยุวกาชาด แนะแนว นักศึกษาวิชาทหาร  

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2560 34 141 50 0

ปีการศึกษา 2561 35 138 44 1

ปีการศึกษา 2562 35 125 47 1
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

กราฟแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาระงานจ าแนกตามสาขาวิชา 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562 

  จ านวน  2,807  คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

           

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

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 12 12 12 36 12 12 12 36 72 

เพศ ชาย 222 203 253 678 176 193 185 554 1,232 
หญิง 274 249 239 762 288 253 272 813 1,575 

รวม 496 452 492 1,440 464 446 457 1,367 2,807 
เฉลี่ยต่อห้อง 41 38 41 40 39 37 38 38 39 

 

 

 

 

0 10 20 30

บริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ… 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(คาบ/สัปดาห์) 

จ านวน (คน) 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

2) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561 
    จ านวน 2,817  คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 

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

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 12 12 12 36 12 12 12 36 72 
เพศ ชาย 205 265 223 693 202 187 180 569 1,262 

หญิง 253 250 247 750 258 277 270 805 1,555 
รวม 458 515 470 1,443 460 464 450 1,374 2,817 

เฉลี่ยต่อห้อง 38 43 39 40 38 39 38 38 39 
 
 
 
3) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560 

    จ านวน  2,812  คน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 

           

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

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 12 12 12 36 12 12 12 36 72 

เพศ 
ชาย 257 220 234 711 186 187 187 560 1,271 
หญิง 247 257 248 752 278 270 241 789 1,541 

รวม 504 477 482 1,463 464 457 428 1,349 2,812 
เฉลี่ยต่อห้อง 42 40 40 41 39 38 36 37 39 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ม.1 504 458 496 

ม.2 477 515 452 

ม.3 482 470 492 

ม.4 464 460 464 

ม.5 457 464 446 

ม.6 428 450 457 

รวม 2,812 2,817 2,807 

 
 

 

 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2560-2562 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ปีการศึกษา 2560 504 477 482 464 457 428

ปีการศึกษา 2561 458 515 470 460 464 450

ปีการศึกษา 2562 496 452 492 464 446 457
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562) 

ระ
ดับ

ชัน้
 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น(

คน
) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 

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.1 496 484/97.59 489/98.59 483/97.38 490/98.80 490/98.80 491/99.90 488/98.39 473/95.37 
ม.2 447 442/98.89 436/97.53 441/98.65 441/98.65 440/98.43 439/98.21 440/98.43 407/91.05 
ม.3 483 475/98.34 471/97.51 467/96.69 475/98.34 475/98.34 480/99.38 472/97.72 474/98.13 
ม.4 450 444/98.67 439/90.90 436/90.27 445/92.13 446/92.33 444/91.92 446/92.33 434/89.85 
ม.5 442 432/97.73 436/98.64 428/96.83 435/98.41 431/97.51 433/97.97 431/97.51 433/97.97 
ม.6 455 444/97.59 444/97.59 444/97.59 447/98.24 450/98.90 451/99.12 447/98.24 445/97.80 
รวม 2,773 2,715 2,699 2,733 2,732 2,738 2,724 2,666 2,715 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
100 97.91 97.33 98.56 98.52 98.74 98.23 96.14 97.91 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ท้ังหมดทุกกลุ่มสาระ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

        1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.61 26.75 30.19 35.82 
 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.72 28.42 30.61 35.85 
 คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
  

             จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
     ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญบุรีในทุกรายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
     คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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คะ
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ฉล
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         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.59 25.34 28.54 36.31 32.31 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.08 27.23 29.63 36.03 31.68 

 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 25.62 29.46 36.10 28.97 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 

 

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนธัญบุรี  รายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
      2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.42 31.79 36.48 30.44 
 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.80 31.62 36.57 31.00 
 คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
  

 
 
 
 

กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา 2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)          
ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญบุรีทุกรายวิชา  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 
 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.71 27.85 33.05 39.73 25.73 
 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.53 27.74 33.80 40.32 26.58 
 

 

คะแนนเฉลี่ย สงักัดสพฐ.ทั้งหมด 50.99 27.36 33.67 40.35 26.56 
 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.70 24.98 
 

 

       

 

       จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนธัญบุรีในรายวิชาภาษาไทย   
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

  
 

กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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นเ
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        3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 

     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.29 26.89 32.86 - 30.78 
 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.46 27.94 32.83 - 31.96 
 คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 - 30.14 
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 - 30.45 
  

              จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัญบุรีในทุกรายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 
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ฉล
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         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.35 24.77 28.26 34.74 29.60 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.14 26.39 29.79 35.09 30.29 

 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
 

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
 ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนธัญบุรี  รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
4) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน      
   ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา ปี ก.ศ. 2560 ปี ก.ศ. 2561 
ผลต่าง 

2560-2561 
ปี ก.ศ. 2562 

ผลต่าง 2561-
2562 

 ภาษาไทย 49.29 55.42 +6.13 55.61 +0.19 

 คณิตศาสตร์ 26.89 31.79 +4.90 26.75 -5.04 
 วิทยาศาสตร์ 32.86 36.48 +3.62 30.19 -6.29 
 ภาษาอังกฤษ 30.78 30.44 -0.34 35.82 +5.38 
 รวมเฉลี่ย 34.96 38.53 +3.57 37.09 -1.44 
               

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 

           ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัโรงเรียน  ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

รายวิชา 
ปี ก.ศ. 
2560 

ปี ก.ศ. 
2561 

ผลต่าง  
2560-2561 

ปี ก.ศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-2562 

 ภาษาไทย 49.35 50.71 +1.36 43.59 -7.12 

 คณิตศาสตร์ 24.77 28.85 +4.08 25.34 -3.51 
 วิทยาศาสตร์ 28.26 33.05 +4.79 28.54 -4.51 

 สังคมศึกษา 34.74 39.73 +4.99 36.31 -3.42 

 ภาษาอังกฤษ 29.60 25.73 -3.87 32.31 +6.58 

 รวมเฉลี่ย 33.34 35.61 +2.27 33.22 -2.39 

  
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2560-2562 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

1.6 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1. ห้องสมุดของโรงเรียน  1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. ห้องสมุดประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้  2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

3. ห้องเรียนและบริการคอมพิวเตอร์  3. หออัครศิลปิน 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  4. อนุสรณ์สถานแห่งชาติกองทัพบก 

5. ห้องสืบค้นของโรงเรียน 5. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 7. ปลูกป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี 

 8. หอสมุดแห่งชาติ 

 9. พิพิธภัณฑ์การบินกองทัพอากาศ 

 10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดปทุมธานี(วัดธรรมสุขใจ) 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ส่วนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
 

 

ผลการประเมิน : ระดับยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา          
โรงเรียนธัญบุรี  มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการให้บริการการสืบค้นและสื่อสารภายในโรงเรียน เพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการใช้งานของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E–Library  การ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต  โดยพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียนให้สามารถ
รองรับการใช้งานของครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง  มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ลูกธัญบุรีเป็นคนดี มีวินัย”  โดยโรงเรียนมีโครงการ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยจัดชั่วโมงติวเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการประชุมผู้ปกครอง และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็น
กิจกรรมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนักเรียน และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการติด 0, ร, มส  และการป้องกันพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค ์

การให้บริการของงานแนะแนว มีการจัดบริการให้กับนักเรียนครบทั้ง 5 บริการ โดยร่วมกับ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ การให้
ค าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลและจัดกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี มี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมวันแม่  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ทั้งในโรงเรียนและชุมชน     กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน           
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เป็นนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเองและเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีทรงพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    ด้านงานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพ่ือสุขภาพและกีฬา  กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ผู้เรียนเพ่ือคัดกรองปัญหาสุขภาพ  ให้ความรู้และค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ     มีกิจกรรมลดอ้วน
ลดโรค กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติดในโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรม “ธัญบุรีร่วมใจห่างไกลยาเสพติด” มีการตรวจสอบสารเสพติด  
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สถาบันธัญญารักษ์  มีการจัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ส่ง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรมในวันงดสูบบุหรี่โลก อีกทั้งประสานความร่วมมือกับสถานี
ต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์  สถานีต ารวจภูธรคูคต  สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีในการป้องกันนักเรียน
กระท าความผิดต่าง ๆ  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  

  

2. ผลการพัฒนา 
ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน     

ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.22 ด้านการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.95 มีผลการด าเนินงานจากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
2560 2561 2562 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ 

2560 2,765 63.40 34.00 46.22 
2561 2,827 76.50       44.83 59.53 
2562 2,773 64.62 38.84 43.71 

ร้อ
ยล

ะ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 

ณ วันที่ 18 เมษายน  2562) 

 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมินนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 93.22 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

กราฟแสดงข้อมูลการประเมินนักเรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

0

20

40

60

80

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที ่1 496 338/68.15 127/25.60 31/6.25 - 
มัธยมศึกษาปีที ่2 447 322/72.03 104/23.27 21/4.70 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 483 323/66.87 118/24.43 43/8.70 - 
มัธยมศึกษาปีที ่4 450 298/66.22 130/28.89 22/4.89 - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 442 316/71.49 106/23.98 18/4.07 2/0.46 
มัธยมศึกษาปีที ่6 455 305/67.03 98/21.54 52/11.43 - 

รวม 2,773 1,902 683 187 1 
เฉลี่ยร้อยละ 100 68.59 24.63 6.74 0.04 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

93.22 6.78 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินร้อยละของนักเรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
2560 92.16 
2561 94.54 
2562 93.22 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินร้อยละของนักเรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 

 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชา IS (การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
2560 71.77 
2561 78.28 
2562 79.33 

 
 
 
 
 
 
 

92.16 

94.54 

93.22 

90

91

92

93

94

95

2560 2561 2562 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 
ร้อ

ยล
ะ 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
รายวิชา IS (การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง) ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชา โครงงาน  ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
2560 100 
2561 91.67 
2562 93.63 

 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รายวิชาโครงงานระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
      
 

71.77 

78.28 79.33 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
2560 79.39 
2561 80.84 
2562 88.70 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แสดงจ านวนนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน  2562) 

ระ
ดับ

ชั้น
 

จ า
นว

น 
นัก

เรีย
นท

ั้งห
มด

 จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะวั
ฒ

นธ
รร

ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ 
เท

คโ
นโ

ลยี
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ม.1 496 339 216 224 338 381 478 379 217 
ม.2 447 291 216 220 343 386 317 394 154 
ม.3 483 332 132 269 369 381 440 369 263 
ม.4 450 277 208 188 377 424 375 368 173 
ม.5 442 372 131 267 368 424 417 371 226 
ม.6 455 181 174 240 283 374 365 339 179 

รวม 2,773 1,792 1,077 1,408 2,078 2,370 2,392 2,220 1,212 

เฉลี่ยร้อยละ 100 64.62 38.84 50.78 74.94 85.47 86.26 80.06 43.71 

 
 
 

แผนภูมิร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 

ภาษาไทย, 64.62 

คณิตศาสตร์, 
38.84,  

วิทยาศาสตร์, 
50.78 สงัคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม, 74.94  

สุขศึกษาและพล
ศึกษา, 85.47 

ศิลปะ, 86.26 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, 80.06 

ภาษาอังกฤษ, 
43.71 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 

    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชาการงานอาชีพ   ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั 3 ขึ้นไป 
2560 79.45 
2561 80.10 
2562 80.06 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชาการงานอาชีพ   
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562) 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 496 348/70.16 128/25.81 20/4.03 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 447 367/82.10 58/12.97 22/4.93 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 483 365/75.57 93/19.25 25/5.18 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 450 359/79.78 60/13.33 31/6.89 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 442 354/80.09 72/16.29 16/3.62 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 455 320/70.33 110/24.18 25/5.49 - 

รวม 2,773 2,113 521 139 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.20 18.75 5.05 - 

ร้อยละของนักเรียนมีผล 
การประเมินระดับดีขึ้นไป 

94.95 5.05 

70
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อ
ยล

ะ 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริม      
คุณธรรมจริยธรรม 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 450 450/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 442 442/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 455 455/100 - 

รวม 1,347 1,347/100 - 
 

กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ส่งให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  การใส่บาตรพระทุกวันพฤหัสบดี  การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยของ
กลุ่มสาระภาษาไทย  การหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  การแสดงนาฏศิลป์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 496 488/98.39 3/1.61 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 447 441/98.66 5/1.34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 483 479/99.17 4/0.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 450 445/98.99 2/1.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 442 432/97.74 8/2.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 455 452/99.34 5/0.66 

รวม 2,773 2,737/98.70 27/1.30 
    
 

กราฟแสดงร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ร้อ
ยล

ะ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 โรงเรียนธัญบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมาจากหลากหลายถิ่น  หลายภูมิภาค  
หลายศาสนา  มีครูต่างชาติหลายเชื้อชาติ  หลายภาษา ท าให้นักเรียนและครูเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  
และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรม      
วันอาเซียน  ครูที่ปรึกษาได้มีการท า SDQ ในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือหาก
นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  หรือมีปัญหา  มีศูนย์ผู้ประนีประนอมรุ่นเยาว์  เพ่ือช่วยไกล่เกลี่ย
นักเรียนที่มีปัญหาหรือมีข้อพิพากษ์กัน 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 นักเรียนรู้จักการดูและสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม นักเรียนส่วนใหญ่มี
น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง      
กล้าแสดงออก  เช่น  กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บนเวที มีผลงานเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันด้านกีฬา 
 

กราฟแสดงภาวะการณ์เจริญเติบโตโดยรวมของนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 

ตรวจสุขภาพทั่วไป
โดยแพทย์ 

ความดันโลหิต 
ตรวจวัดดัชนีมวล

กาย 
น้ าหนักต่ ากว่า

เกณฑ ์
น้ าหนักเกิน 

สมรรถภาพการ
มองเห็น 

ปกติ 84.0 97.2 39.0 39.0 39.0 60.9

ผิดปกติ 16.0 2.8 61.0 33.1 27.8 39.1
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

3. จุดเด่น 
 - ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตาม
มาตรฐานของแต่ระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้ น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้ ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาภาษาไทย  และ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในทุกรายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2561  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  และมีนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล คะแนน 

ภาษาไทย 

นายชนวีร์  สวุัตถิ ์
นางสาวฐณิตกานต์  ญานบุญ 
นายฐิติกร  เฮงสุนทร 
นางสาวจิรัชญา  นรสาร 
นางสาวมาริษา  ชะนะมา 
นางสาวจิรัชญา  ส าราญณิชกุล 
นางสาวชฎาภรณ์  สิทธิสีจัน 
นางสาวปริณดา  ต้ังด ารง 
นายณัฐพรรษ  แพ่งนุเคราะห์ 
นายนฤบดี  มุกดากุล 
นางสาวเปรมนรินทร์  โสรถาวร 
นางสาวกมลชนก  โรจนา 

90 
89 
88 
88 
85 
83 
83 
81 
81 
80 
80 
80 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 
-  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 143 รายการ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ไป
แข่งขันในระดับชาติ 42 รายการ โดยได้รางวัลเหรียญทอง 21 รายการ เหรียญเงิน 6 รายการ และ
เหรียญทองแดง 8 รายการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ประเภท

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล คะแนน 

คณิตศาสตร์ 

นายปิติกร สุพล 
นายนนทพัทธ์ เมฆทัศน์ 
นายสันต์ธร ค าปิตะ 
นายสหพล โครตตาแสง 

100 
96 
80 
80 

วิทยาศาสตร์ นายสิรภพ จิระกาล 54.50 

ภาษาอังกฤษ 

นายชิษณุพงศ์ นภาเพชรรัตน์ 
นายชนวีร์ สุวัตถิ ์
นางสาวภรภัทร ทวีปวรากุล 
นางสาวปิ่นมณี เวียงอินทร์ 
นายสิรภพ จิระกาล 
นายฐิติกร เฮงสุนทร 
นายเตชิต เขมิกกานนท์ 

88 
86 
84 
84 
82 
80 
80 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาษาไทย นางสาววรรณพร  กิมเยื้อน 82 

คณิตศาสตร์ 

นายธนากร  ลิ้มเรืองอนันต์ 
นายธนันวิชญ์  ชื่นตะโก 
นางสาววรรณพร  กิมเยื้อน 
นายกานต์  ดีมั่น 

90 
87 
85 
80 

วิทยาศาสตร์ นางสาวชัญญา  สุขุมเดชะ 76 
สังคมศึกษา นายธารากร  กุลเกียรติโยดม 60 
ภาษาอังกฤษ นางสาวชัญญา  สุขุมเดชะ 81.25 
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ออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ (ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) ประจ าปี 2562   

- นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีได้รับคัดเลือก จากสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษา
เครือไทย-เทค คัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 

 

4. จุดควรพัฒนา  

1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานทางด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ

นักเรียน 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
 

 

 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนธัญบุรีได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  มีการจัดท าแผนปฏิบัติ

งานประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของ

สถานศึกษาตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2559-2562 โดยด าเนินการประชุม 

แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเพ่ือทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา 

อุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยเน้นการใช้กระบวนการคุณภาพที่เรียกว่า PDCA  การบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือ

ด าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป  โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาและใช้หลักบริหารแบบมี

ส่วนร่วม ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการสมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน มี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

การประชุม อีกทั้งผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร

ของสถานศึกษา ให้แก่บุคลากรครู มีการด าเนินการประเมินประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21) เป็น

ล าดับขั้นตอน  อีกทั้งส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ส่งเสริมครูท าวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของนักเรียน การท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา การนิเทศการสอน

รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาอาคาร

สถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยของ

ระบบไฟฟ้า พร้อมส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีห้องเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีการจัดขยะ 

และแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป นอกจากนั้นโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้

ร่มรื่น สวยงาม  บรรยากาศภายในห้องสมุดของโรงเรียนเอ้ือต่อการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มี

หนังสือและสื่อเทคโนโลยีบริการนักเรียนอย่างครบครันและทันสมัย 

 

ภาพที่ 3 แผนผังโครงสร้างการบริการงานโรงเรียนธัญบุรี 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

2. ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2559-2562 ไว้อย่างชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดและด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได ้
บรรลุผลส าเร็จ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการจัด  
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการนิเทศ
ภายใน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา มีการประชุมฝ่ายบริหาร
และหัวหน้างานต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ ประชุม
บุคลากรประจ าเดือนทุกเดือน 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน  
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ครูจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรที่ 
สถานศึกษาก าหนด และครูสอนตรงตามวิชาเอก   
มีแผนการจัดการเรียนรู ้มีการส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียน พร้อมท้ังจัดท ารายงานการใช้หลักสูตร
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง 
วิชาชีพ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมในโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีครูสนใจ และสามารถน าไปพัฒนาวิชาชีพ 
พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจและการด าเนินการ 
ประเมินเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21) อีกทั้งมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้แก่บุคลากรคร ู
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยู่เสมอ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้ สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์พร้อม
ต่อการใช้งาน หากมีการช ารุดเสียหายให้ลงบันทึก
ในหนังสือแจ้งซ่อม เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจะท าการ
ดูแลอย่างรวดเร็วท่ีสุด มีการจัดบรรยากาศ
ภายนอกอาคารเรียนให้ร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ภายนอก ห้องเรียน และกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ใฝ่ เรียนรู้อยู่เสมอ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน    
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มีระบบสารสนเทศโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 
โรงเรียน facebook โรงเรียน เพื่อติดตามข่าวสาร 
ใช้งานสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
ถูกต้อง  ทางโรงเรียนได้มีการติดต้ัง Hot Spot 
ส าหรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลด้วยอุปกรณ์
ไร้สาย มีการบริการสืบค้นข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ท่ี
ห้องสมุดโรงเรียน 

 

3. จุดเด่น 
 - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน และด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
   - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตรงตามวิสัยทัศน์    

พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า และด าเนินโครงการสอดคล้องกับกล

ยุทธ์ของโรงเรียน 

 - สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย 
 - สารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน สะดวกและพร้อมใช้งานเสมอ 
 - โรงเรียนจัดอบรม สัมมนา ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีจนท าให้ได้รับ

รางวัล ดังนี้ 
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 1) นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท 
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
 2)  รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ 2 ประเภทมัธยมต้น จ านวน 1 คน คือ คุณครูสมประสงค์  กลิ่นเจ๊ก 
 3)  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 33 คน 
 4) ครูเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2)  จ านวน 6 คน และเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (คศ.3) จ านวน 3 คน  

5) รางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจ าโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 2562 
 6) โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระดับดีเด่น ของ
อ าเภอธัญบุรี 
 7) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 143 รายการ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ไปแข่งขัน
ในระดับชาติ 42 รายการ โดยได้รางวัลเหรียญทอง 21 รายการ เหรียญเงิน 6 รายการ และเหรียญ
ทองแดง 8 รายการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ประเภท
ออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ (ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) ประจ าปี 2562   
 8) นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีได้รับคัดเลือก จากสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษา
เครือไทย-เทค คัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1. นายพงศ์พล บุตรสีมาตย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
2. เด็กหญิงณัณท์ณภัส  แก้วสว่าง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
3. เด็กชายฐานพัฒน์  อองภา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
4. นางสาววรดา  วงศ์ทะยาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ปันรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
6. นายมณฑลทร  แถวรัมย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
7. นายเจตษฎา  สุรเดช   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
8. นางสาวปารณีย์  วรรณชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 
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9. เด็กหญิงฉัตรชนก  สุขมอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 
10. นางสาวสุธาศิณี  เกสูงเนิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
11. เด็กหญิงจิรัชญา  ส าราญณิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 

 

4. จุดควรพัฒนา 
 - การจัดสรรห้องให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ควรจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 - พัฒนาระบบท่อระบายน้ าบริเวณลานอเนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคารเรียนต่าง ๆ 

 

 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักวางแผนใน
การท างาน รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการท างานเป็นกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองและมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยครูมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน วิธีการสอนที่เหมาะสม มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล รวมทั้งครูมีแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา เช่น ใบงาน 
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินเป็น 3 ระยะ คือ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนครูผู้สอน ใช้เครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรม 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศติดตามให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ งานหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  มีการ
ส่งเสริมให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชาลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ 
อยู่เสมอ ส่งครูเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้ครู
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูท าวิจัย     

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ครูมีการประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายและตามสภาพ
จริง ครูให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ปัญหาให้ผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีหลักสูตรปกติ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (EP/GP) จัดให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมี
ขัน้ตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ประเมินจากสภาพจริง ตาม
โครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจน  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และน าผลมาปรับปรุงการสอน 
 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- Course Syllabus 
- ผลการแข่งขันต่าง ๆ ของนักเรียน 
- ชิ้นงาน/นวัตกรรม ของนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายต่าง ๆ ที่นักเรียนมีส่วนร่วม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- Website ของโรงเรียน 
- ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
- แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียน 
- สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และการดูแล 
รักษาของงานอาคารสถานที่ 
- บันทึกการแจ้งซ่อม ครุภัณฑ ์และ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - แผนการจัดการเรียนรู้ 
- Course Syllabus 
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ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- แบบนิเทศภายใน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
- แบบทดสอบ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปพ.1) 

 

3. จุดเด่น 
- มีการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน มีการจัด

กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักคิด และปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เมื่อเจอปัญหาสามารถวิเคราะห์หาทาง
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

- ครูมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

  

4. จุดควรพัฒนา 
- ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบข้ามกลุ่มสาระเพ่ือลดภาระงานให้แก่ผู้เรียน 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
2. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนธัญบุรีตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนธัญบุรี จ านวน 3 มาตรฐาน มี
ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา  2562  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

 ทั้งนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลายท าให้คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ ระดับชาติของโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศทุก
รายวิชา  และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ    มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การ
คิดค านวณเป็นอย่างดี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม     มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อ
การค้นคว้าหาความรู้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ    ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาและมาตรฐานสากล  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนทั้ง
ในด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคมีการประเมินผลผู้เรียนจากสภาพจริง  โรงเรียน
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากการให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

            - ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐาน  ของ
แต่ระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้ เท่าทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้ ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษา ของสังคม รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาภาษาไทย  
และ ภาษาอังกฤษ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน
ทุกรายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561  
ในรายวิ ช าภาษา อั งกฤษ  และสู งกว่ าค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
          - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 143 รายการ 

1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานทางด้าน
วิชาการ เพิ่มมากข้ึน 

2. ควรส่งเริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
ยืดหยุ่น และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ไปแข่งขันในระดับชาติ 42 
รายการ โดยได้รางวัลเหรียญทอง 21 รายการ เหรียญ
เงิน 6 รายการ และเหรียญทองแดง 8 รายการ โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี   ประเภทออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ประจ าปี 2562   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

         - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน และ
ด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 
และด าเนินโครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 - สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย 
 - สารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน สะดวกและ
พร้อมใช้งานเสมอ 
 - โรงเรียนจัดอบรม สัมมนา ภายในโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีจนท าให้ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
 

      - การจัดสรรห้องให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ ยังไม่
เพียงพอ ควรจัดสรรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
      - พัฒนาระบบท่อระบายน้ าบริเวณลาน
อเนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคารเรียนต่าง ๆ 

 

44 



         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                                                             
         ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 

โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 1) นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียน
ธัญบุรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท ผู้อานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ 
 2) รางวัลครูต้นแบบการจดัการเรียนรู้         
บรูณาการทกัษะชวีติ ประจ าปี 2562 ระดบัเขตตรวจ
ราชการที ่2 ประเภทมธัยมตน้ จ านวน 1 ท่าน คือ  
คุณครสูมประสงค ์ กลิน่เจก๊ 
 3)  รางวลัครดูไีม่มอีบายมุข รางวลัเกยีรติ
บตัร ประเภทครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
จ านวน 33 ท่าน 
          4) ครูเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2)  
จ านวน 6 คน และเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(คศ.3) จ านวน 3 คน  

5) รางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดศูนย์ผู้ประนอม
รุ่นเยาว์ ประจ าโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดปทุมธานี  ปี
การศึกษา 2562 
 6) โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน           
7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระดับดีเด่น ของ
อ าเภอธัญบุรี 
 7)  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
มหกรรมความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 143 รายการ เป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ไปแข่งขันในระดับชาติ 42 
รายการ โดยได้รางวัลเหรียญทอง 21 รายการ เหรียญ
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เงิน 6 รายการ และเหรียญทองแดง 8 รายการ โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี   ประเภทออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ประจ าปี 2562   
 8) นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีได้รับคัดเลือก จาก
สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาเครือ
ไทย-เทค คัดเลือกนักเรยีนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ประจ าปี 2562  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- มีการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนรู้จักคิด และปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เมื่อเจอ
ปัญหาสามารถวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

- ครูมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 

- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

      - ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบ
ข้ามกลุ่มสาระเพ่ือลดภาระงานให้แก่ผู้เรียน 
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้พัฒนา ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น   
 2.  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.  พัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผล การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1.  โรงเรียนต้องการงบประมาณสนับสนุน การบริหารและการจัดการอาคารเรียน เพ่ือความ
สะดวก สบายแก่นักเรียน เช่น จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อผู้เรียน  การติดตั้งสื่อ
เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนให้เพียงทุกห้องเรียน 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

         โรงเรียนธัญบุรีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  เมื่อวันที่  18 – 2

พฤศจิกายน  2552  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลดังนี้ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

3.20 ดี 4 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี 

3.24 ดี 4 ดีมาก 3.62 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

2.89 ดี 4 ดีมาก 3.45 ดี 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์      คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

2.76 ดี 4 ดีมาก 3.38 ดี 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร 

2.15 พอใช้ 4 ดีมาก 3.08 ดี 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

2.96 ดี 4 ดีมาก 3.48 ดี 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รัก
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

3.19 ดี 4 ดีมาก 3.60 ดีมาก 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูพอเพียง 

๓.๗๓ ดีมาก 4 ดีมาก 3.87 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๔๐ ด ี 4 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ   

๓.๘๙ ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

๓.๔๙ ด ี 4 ดีมาก 3.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ 
การเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.73 ดีมาก 4 ดีมาก 3.87 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลกัสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

3.10 ด ี 4 ดีมาก 3.55 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับ: การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.38 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 11.40 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.87 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวกลุ่มบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.16 ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
              - ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                ใช่       ไม่ใช่             
              - ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่       ไม่ใช่             
              - มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดขีึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี              ใช่       ไม่ใช่             
             สรุปผลการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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3. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิธีพุทธ                      
2. โครงการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่  

 หลากหลาย                      
4. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา                        
6. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2                     
7. โครงการห้องเรียนคุณภาพ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                      
8. โครงการจัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ                        
9. โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ                          
10. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมความปลอดภัยใน 
11. โครงการวิจัยการศึกษา นิเทศติดตามและประเมินผล                       
12. โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและบุคลากร                         
13. โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                       
14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                       
15. โครงการสร้างเครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
16. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน                     
17. โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ภาพประกอบมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            

 

 

   

 
 
 
 

    
 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ช้ัน ม.6 
 
 
 
 
 

กีฬาวอลเลย์บอล  ทีมชาย และ หญิง รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี  ได้รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทน

จังหวัดปทุมธานี 

รางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดศูนย์ผู้ประนอมรุ่น

เยาว์ ประจ าโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่

เกลี่ยในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 

        

 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และเป็นตัวแทนไป

แข่งขันต่อระดับชาติ   

 

 

           

ด้านการพัฒนาทักษะการป้องกัน                      กิจกรรมการสอบลีลาศนักเรียน ชั้น ม.6 
การใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
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    ค่ายจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืนปีที่ 4               อบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.5 
 

      
 

อบรมส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนา 
 

 

               
        
          กิจกรรมอ่านคล่อง เขยีนได้                                   กิจกรรมตลาดนัดอาชีพนักเรียนระดับชั้น ม.3 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

       
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่      การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   

 
 

    
 

    
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนาร ี
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

ภาพประกอบมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      
 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา  
                                                                    คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตปิยมิตร 
 

      
 

    นิเทศแนวการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย                  การประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่าย 
 
 

      
 
  พิธีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOA)              คณะครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

                      
    

การศึกษาเรื่องสกัด DNA จากสิ่งมีชีวิต                  การศึกษาการเตรียมสารละลาย 
  

          
 

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องมหัศจรรย์พลังงานน้ า 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

              

    การแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย                การแข่งขันการประชันกลอนสด 
 

                         
 

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกวิชาการธัญบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                
กิจกรรม English Camp ปีการศึกษา 2562    การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

                
    กิจกรรมจีนในวันวิชาการ                                       กิจกรรมการอบรมมารยาทการ     
                                                                       รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

                                                         (TABLE MANNERS & DINING ETIQUETTE) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                
 

การแข่งขัน A-Math                 การแข่งขันทางคณิตศาสตร ์

 

           
 

         การแข่งขันคณิตคิดเร็ว                 การแข็งขันโซดูก ุ
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                                                                                    
          

กิจกรรมการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมนักเรียน 

                         
 

การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

             
 

การแสดงวงโยธวาทิต              พิธีไหว้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 

                
 

กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมนาฏศิลป์ไทย         กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชุมนุมดนตรีไทย 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

         
 

การเรียนท่าร ากระบี่กระบอง 
 

                 
 

   การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง                         การแข่งกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย และ หญิง      

        รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี                                      รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   
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โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  

           
 

       การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ                     การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                    
        การเรียนการสอนเกษตร           การเรียนการสอนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

ตลอดปีการศึกษา 
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กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ 

         
 

    กิจกรรมอาสาสมัครจราจร 

          
 

   กิจกรรมอาสาสมัครท าความสะอาดวัด                กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ส่งเสริมกระบวนการคิด และฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ 

                    
 
 
 

   กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ 

            

           
  
 

 

 

 

66 



         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                                                             
         ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
 

 

 

โรงเรียนธญับุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุร)ี 

 


