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คํานํา 

 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562    โรงเรียน

ธัญบุรีโดยเร่ิมดําเนินกิจกรรมงานโครงการ  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  บัดนี้ฝาย

ตาง ๆ ไดปฏิบตัิงานเสร็จสิน้ลง  จึงไดจัดทาํรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการประจาํป

งบประมาณ 2562 โดยนําเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานเปนภาพรวมการใชงบประมาณ  ปญหา  อุปสรรค  

ขอเสนอแนะ  ในกรอบพันธกิจของโรงเรียน  และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  4  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  4  เพื่อเผยแพรตอผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรที่เก่ียวของ   

 ขอใหบุคลากรฝายตาง ๆ ของโรงเรียนนํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2562 ฉบับนี้  ไปใชประโยชนเพื่อวางแผนพฒันาโรงเรียนธัญบุรี  ในปงบประมาณ 2563  ใหประสบ

ความสําเร็จยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

       กลุมงานนโยบายและแผน 

             โรงเรียนธัญบุรี 
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การบริหารจัดการงบประมาณ  ป 2562 

 

กําหนดภารกิจหมวดเงินตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ป 2562  จัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

          1. แผนงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (กลุมบริหารวิชาการ     24,971,200.00  บาท 

          2. แผนงานสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา  (กลุมบริหารอ่ืน ๆ    6,124,200.00  บาท   

          3. แผนงานพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา                                  28,437,150.00  บาท  

  รวมเปนเงิน 59,532,550.00 บาท    

 ในการจัดการศึกษาตลอดป 2562 ไดดําเนินการตามแผน  โดยใชงบประมาณ  ดังนี้ 

          1. แผนงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (กลุมบริหารวิชาการ     20,173,576.20   บาท 

          2. แผนงานสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา  (กลุมบริหารอ่ืน ๆ   4,121,316.15   บาท   

          3. แผนงานพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา                                  24,504,184.58   บาท  

  รวมใชจายเปนเงิน  48,799,076.93  บาท    

  คงเหลือ   10,733,473.47   บาท 

          การดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนท่ีสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

          กลุมบริหารแผนและงบประมาณ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป 2562  โดยมีข้ันตอนรายงานสรุปผลตอไปนี้ 
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สาระสําคัญรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ  2562 

สนองกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4   

 

          โรงเรียนธัญบุรี  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษมีจํานวนนักเรียน  2,781  คน  บุคลากร

ฝายบริหารและครูปฏิบัติการสอน  145  คน    ครูอัตราจาง  3 คน ครูอัตราจาง(งบอบจ.  2 คน ครู

ชาวตางชาติ  10 คน  ลูกจางประจํา  3 คน  เจาหนาท่ีธุรการ “โครงการคืนครูใหนักเรียน”  1 คน  

เจาหนาท่ีสํานักงาน  27 คน  ลูกจางปฏิบัติงานท่ัวไป  24 คน  พนักงานขับรถ 3 คน  เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย 4 คน  ดําเนินการจัดการศึกษาภายใตนโยบายแผนการศึกษาแหงชาติ  ยุทธศาสตรสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  4  ในป2562 

ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาดวยงบประมาณ  เงินอุดหนุน  18,368,405.00  บาท  (สิบแปดลานสาม

แสนหกหม่ืนแปดพันหาบาทถวน  เงินรายได  41,164,145.00  บาท  (สี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พัน

หนึ่งรอยสี่สิบหาบาทถวน  รวม  59,532,550.00 บาท  (หาสิบเกาลานหาแสนสามหม่ืนสองพันหารอยหา

สิบบาทถวน  การดําเนินงานตา มแผนปฏิบัติการประกอบดวยกิจกรรมในโครงการรวม  103  กิจกรรม  

ดําเนินการเสร็จสิ้น  103 กิจกรรม  คิดเปนรอยละ  100.00  โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

         การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสนอง 4 ยุทธศาสตรหลักของโรงเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูมีทักษะในดานการอานคิดวิเคราะห  ทักษะท่ีจําเปนแหง

โลกยุคใหมและทักษะในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 

 

เปาหมาย 

1. นักเรียนอยางนอยรอยละ 70 มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรูของครู 

2. นักเรียนอยางนอยรอยละ 50 มีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ 

3. นักเรียนอยางนอยรอยละ 80 แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4. ลดอัตราการตกซํ้าชั้น  การออกกลางคัน เหลือรอยละ  0.50 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. จากการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. มาตรฐานดานครู  ครูมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ    คาเฉลี่ย 3.20  อยูในระดับ ดี  

2. นักเรียนมีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ  สามารถคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย 

สมศ.  มาตรฐานดานผูเรียน คาเฉลี่ย 3.35  อยูในระดับ ดี  

3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.  มาตรฐานดานผูเรียน คาเฉลี่ย 3.83  อยูในระดับ ดี

มาก  

4. จากการสรุปผลนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปการศึกษา 2558  ระดับชวงชั้นท่ี 3 (ม. 3  รอยละ 97.01  

ระดับชวงชั้นท่ี 4 (ม.6  รอยละ 9 5.97  นักเรียนลาออกกกลางคันเพ่ือศึกษาตอท่ีอ่ืนในระดับชั้น  

ม.ตน  4 คน  คิดเปนรอยละ 0.13  ในระดับชั้น  ม.ปลาย  4 คน  คิดเปนรอยละ 0.28 

 

ปญหา / อุปสรรค 

          โรงเรียนมีความขาดแคลนครูตามเกณฑ  จึงเปนภาระหนาท่ีหนักของโรงเรียนท่ีจะตองจาง

ครูชวยสอน 

 

ขอเสนอแนะ 

          จากปญหาการขาดแคลนครู  โรงเรียนจึงมีความจําเปนในการใชเงินระดมทรัพยากร  เพ่ือ

การจางครูชวยสอนและจัดการอบรมพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาผูเรียนใหไดรับ

การศึกษาเต็มศักยภาพมุงสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทยโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

เปาหมาย 

1. เพ่ือพัฒนาเปนแหลงเก็บขอมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2.  เพ่ือเปนแหลงขอมูลในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ตลอดจนชุมชน 

3.  เพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน 

4. โรงเรียนธัญบุรีมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู นักเรียนเปนปจจบุัน และถูกตอง  

 

จากผลการประเมินภายในสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน      

ผลการประเมิน : ระดับดีเย่ียม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมิน : ระดับดีเย่ียม 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการประเมิน : ระดับดีเย่ียม   
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การเทียบเคียง / ความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน

การศึกษาชาติ 

มาตรฐาน

การศึกษา 

ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนธัญบุรี ป 59 - 62 

(ประกอบดวย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑ 

คุณลักษณะ 

ของคนไทย 

ที่พึงประสงค 

ทั้งในฐานะ 

พลเมืองและ 

พลโลก 

มาตรฐานที่ ๑ 

ผลการจัด

การศึกษา 

ดานคุณภาพผูเรียน (๖ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ด ี

และ 

มีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ 

แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง

มีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูมีทักษะ 

ที่จําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางานรักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอ

อาชีพสุจริต 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

(๑ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม 

ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏิรูป 

การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม 

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเรียน 

๑) ความสามารถในการอานการเขียน 

การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

ตามเกณฑของแตละดับชั้น 

๒) ความสามารถในการวิเคราะหและ

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) ความกาวหนาทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พัฒนาการจากผลการสอบวัด

ระดับชาติ 

๖) ความพรอมในการศึกษาตอ 

การฝกงานหรือการทํางาน 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูเรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากําหนดโดย 

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีของสังคม 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและ 

ความเปนไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบน 
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การเทียบเคียง / ความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน

การศึกษาชาติ 

มาตรฐาน

การศึกษา 

ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนธัญบุรี ป 59 - 62 

(ประกอบดวย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน) 

ความแตกตางและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางรางกายและลกัษณะ

จิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัดการ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของ

สถานศึกษา  (1 มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนา

สถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศน

ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด 

 

 

 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา  

(๔ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด 

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

อยางรอบดาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจดั 

สภาพแวดลอมและการบริการที่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร

และการจดัการของผูบริหาร

สถานศึกษา 

1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและ 

พันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

2.1 การวางแผนและดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพของผูเรียนรอบดาน  

ทุกกลุมเปาหมายและ

ดําเนินการอยางเปน

รูปธรรม 

2.2 การวางแผนและดําเนินงาน

พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและ

การจัดการขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ 

2.4 การวางแผนและจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือ 

ตอการจัดการเรียนรูอยางมี
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การเทียบเคียง / ความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน

การศึกษาชาติ 

มาตรฐาน

การศึกษา 

ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนธัญบุรี ป 59 - 62 

(ประกอบดวย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน) 

 

ดานคุณภาพการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ

สราง 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 

คุณภาพ 

3. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

ทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบ

ตอผลการจดัการศึกษาใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 

แนวทางการจัด 

การศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

แนวทางการ 

สรางสังคม 

แหงการเรียนรู/ 

สังคมแหง

ความรู 

มาตรฐานที่ ๓ 

การจัดการเรียน 

การสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสาํคัญ 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา  

(๑ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่อยางมปีระสทิธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอน 

ที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคน 

มีสวนรวม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยง

กับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

3. การตรวจสอบและประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียน

อยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ ๔ 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา  

(๑ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกนั 

คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใชระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด 

การศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 โรงเรียนธัญบุรี  เลขท่ี 2  ซอยพหลโยธิน 94  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

รหัสไปรษณีย 12130 โทรศัพท  02-523-8840 โทรสาร 02-998-9588 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4  

1.2 เปดสอนตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6   

1.3 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 28 หมูบาน ไดแกอําเภอธัญบุรี ตําบลประชาธิปตย 6 หมู ตําบลบึงยี่โถ 4 หมู อําเภอ

ลําลูกกา ตําบลคูคต 18 หมู  

 

2.ขอมูลดานบริหาร 

2.1 ชื่อผูบริหาร นายชาลี  วฒันเขจร  ผูอํานวยการโรงเรียนธัญบุรี วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  

พลศึกษา     ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนธัญบุรีตั้งแต  วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 จนปจจบุัน 

2.2 รองผูอํานวยการจํานวน  2  คน 

1. นางสาวเกศินี  พันธุธุมจินดา     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

2. นายเกรียงไกร  ดําประภา         วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

2.3 ประวัติโรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนธัญบุรีจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2493 โดยไดรับบริจาค

ท่ีดินจากคุณทองพูล  หวั่งหลี  จํานวน   5  ไร ในบริเวณท่ีติดโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร  เปด

ทําการสอนเม่ือ วันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2493  มีนักเรียน  1  หอง   ตอมา วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2507  โรงเรียนไดรับบริจาคท่ีดินจาก ม.ร.ว.รสลิน   คัดคณางค  จํานวน  26  ไร บริเวณริมถนน

พหลโยธิน  กม.ท่ี 30  จึ่งทําการกอสรางโรงเรียนธัญบุรีแหงใหม  วันท่ี 23  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2511 

ยายมาอยู ณ ท่ีปจจุบัน    

3. ขอมูลนักเรียน 

 ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักเรียนดังนี้ 

1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังหมด 2,588 คน 

2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 

ระดับช้ัน เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

223 

198 

249 

273 

249 

236 

496 

447 

485 
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ม.4 

ม.5 

ม.6 

168 

190 

185 

286 

252 

272 

454 

442 

457 

รวม 1,213 1,568 2,781 

รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 2,781 

 

           3)   จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน 

                 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  2,672  คนคิดเปนรอยละ 96.00 

          4)    จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย    2,342  คน  คิดเปนรอยละ  

                 84.21 

          5)    จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  439  คน  คิดเปนรอยละ 15.79 

6) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   3  คน  คิดเปนรอยละ 0.11 

7) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ  720 คนคิดเปนรอยละ 25.89 

8) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ (ทุนการศึกษา  1,428  คนคิดเปนรอยละ

51.35 

9) จํานวนนักเรียนท่ีลาออกไปเพ่ือศึกษาตอท่ีอ่ืน 8  คนคิดเปนรอยละ 0.29 

10)  สถิติการขาดเรียน / วัน    87  คนคิดเปนรอยละ 3.13 

11)  จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น -  คน  คิดเปนรอยละ 0.00 

12) อัตราสวนครู : นักเรียน  =  1: 22 

ท่ีมา :  ขอมูลนักเรียน  ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2562  
 

  

4. ขอมูลบุคลากร 

ประเภท 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ

เฉลี่ย 

ประสบการณ

สอนเฉลีย่ ชาย หญิง ต่ํากวา ป.

ตร ี

ป.ตร ี สูงกวา ป.ตร ี

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ 

ครูประจําการ 

ครูอัตราจาง 

ครูชาวตางชาต ิ

ลูกจางประจํา 

ลูกจางช่ัวคราว 

1 

1 

39 

1 

7 

2 

14 

- 

1 

86 

5 

3 

1 

35 

 

- 

- 

- 

- 

2 

26 

 

- 

80 

6 

10 

1 

23 

1 

2 

43 

- 

- 

- 

52 

47 

41 

31 

40 

48 

44 

29 

22 

23 

7 

4 

22 

6 

รวม 65 131 28 120 46 43 16 

196 
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5. สภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชานเมืองท่ีเจริญ   มีประชากร 220,398 คน  

บริเวณใกลเคียงโรงเรียนไดแก   สถาบันธัญญรักษ    หางแม็คโคร รังสิต  โครงการสงน้ําบํารุงรังสิตใต     

วัดคลองหนึ่งแกวนิมิต     วัดธรรมะสุขใจ   อาคารท่ีพักอาศัย   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

โรงพยาบาลแพทยรังสิต  หางฟวเจอร พารค รังสิต  หางเซียรรังสิต   บานจัดสรร  บานพักอาศัยแบบสลัม  

ตลาดรังสิต  อาชีพหลกัของชุมชนคือ อาชีพรับจาง  คาขาย  เนื่องจาก มีแหลงพักอาศัยมาก และอยูไมไกล 

จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ และหางสรรพสินคา  สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป คือ สงกรานต รํามอญ  จุดลูกหนู  กวยเตี๋ยวเรือ  

2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     รอยละ  69  ประกอบอาชีพรับจาง 

     รอยละ  99  นับถือศาสนา พุทธ 

     ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอป  140,000 บาท 

3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนตั้งอยูติดกับสถาบันธัญญารักษ ซ่ึงเปนหนวยงานรักษาผูติดยาเสพติด จึงเปนโอกาสดีท่ี

โรงเรียนไดวิทยากรทองถ่ินมาใหความรูในการปองกันภัยยาเสพติด     โรงเรียนอยูใกลวัดธรรมสุขใจ จึง

นิมนตพระมาสอนศีลธรรมแกนักเรียนและพานักเรียนไปศึกษาท่ีวัด       โรงเรียนอยูใกลหางสรรพสินคา   

ฟวเจอร พารค รังสิต และเซียร รังสิต ภายในหางมักมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ภูมิปญญาและอาชีพ 

บอย ๆ โรงเรียนจึงถือโอกาสใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน และในบางโอกาสโรงเรียนก็นําผลงานและ

ความสามารถของนักเรียนไปจัดนิทรรศการท่ีหางสรรพสินคาดังกลาวเพ่ือเปนการเผยแพรสูสารธารณะชน 

โรงเรียนอยูในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีสถาบันการศึกษามากมาย และมีแหลงเรียนรูใหญๆ  มาก 

เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  พิพิธภัณฑเกษตรแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตร และแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญากับวัฒนธรรมทองถ่ิน แตโรงเรียนก็อยูติดกับแหลงเสื่อมโทรมท่ีผูบุกรุกเขามาตั้งถ่ินฐาน จํานวนมาก 

ผูคนเหลานี้เปนผูทําสิ่งแวดลอมเสีย ความประพฤติขาดคุณธรรม จึงเปนภาพลบท่ีนักเรียนตองเห็นในทุกวัน

ท่ีมาเรียน ซ่ึงเปนปญหาตองพยายามแกไขกันตอไป  สภาพนักเรียน 31 % มีปญหาครอบครัวและยากจน 

จึงสนใจการเรียนนอย เปนปญหาดานสติปญญาและความประพฤติ โรงเรียนแกปญหาโดยการเยี่ยมบาน

นักเรียนทุกคน และเชิญผูปกครองมาทําความเขาใจ ก็พอแกปญหาไปไดระดับหนึ่ง การแกปญหานักเรียน

คุณภาพต่ําเปนขอจํากัดในการพัฒนา ซ่ึงผลของการพัฒนานักเรียนในดานนี้ยังไมไดรับความรวมมือท่ีดีจาก

ผูปกครอง  
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6. โครงสรางหลักสูตร  

            โรงเรียนธัญบุรี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธัญบุรี สําหรับหลักสตูรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โรงเรียนไดจัดสัดสวน สาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงใน

ตารางตอไปนี้ 

ชวงชั้นท่ี 3 

 

ระดับชั้

น 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละ)  

รวม  

ภาษาไทย 

 

คณิตศาสตร 

 

วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา

และ      

พละศึกษา 

 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

ภาษา     

ตางประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนา       

ผูเรียน 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

16.00 

16.00 

16.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

100 

100 

100 

รวม 12.00 12.00 12.00 16.00 8.00 8.00 8.00 12.00 12.00 100 

 

 

ชวงชั้นท่ี 4 

 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละ)  

รวม  

ภาษาไทย 

 

คณิตศาสตร 

 

วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา

และ      

พละศกึษา 

 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

ภาษา     

ตางประ 

เทศ 

กิจกรรม

พัฒนา       

ผูเรียน 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

8.33 

8.33 

8.33 

12.50 

12.50 

12.50 

25.00 

25.00 

25.00 

12.50 

12.50 

12.50 

4.16 

4.16 

4.16 

4.16 

4.16 

4.16 

8.33 

8.33 

8.33 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

100 

100 

100 

รวม 8.33 12.50 25.00 12.50 4.16 4.16 8.33 12.50 12.50 100 

 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป เทากับ  1,360  ชั่วโมง 

แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ คือ ยกระดับผลการเรียน คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 

7.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

7.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  9 หลัง ไดแกอาคารเรียน 4 หลัง อาคารฝกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 

หลัง โรงอาหาร 1 หลงั เรือนเกษตร 1 หลัง  

7.2 จํานวนหองเรียนท้ังหมด 72 หองเรียน แบงเปน   

ชั้น  ม.1- ม.3 = ม.1  12 หอง ม.2   12 หอง ม.3   12 หอง   รวม 36 หอง 

ชั้น ม.4 - ม.6= ม.4   12 หอง ม.5   12 หอง ม.6   12 หอง   รวม 36 หอง 
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8. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 

8.1 งบประมาณ (รับ – จาย  

รายได บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ (อุดหนุน  

เงินนอกงบประมาณ 

เงินบริจาค 

 18,368,405.00 

 41,164,145.00 

 

งบดําเนินงาน 

งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

 24,294,892.35      

 24,504,184.58 

 

รวม 59,532,550.00 รวม 48,799,076.93 

 

 

8.2 ขอมูลทรัพยากรท่ีจําเปน 

 1. คอมพิวเตอร มีจํานวนท้ังหมด  471  เครื่อง 

  ใชเพ่ือการเรียนการสอน 234  เครื่อง 

  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  30  เครื่อง 

  ใชในงานบริหาร  207 เครื่อง 

 2. ปริมาณสื่อ มี 8 กลุมสาระการเรียนรู ทุกรายวิชาท่ีเปดสอน 

8.3 หองท่ีจัดไวปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมี 12 หอง ไดแก หองเรียนรวม หองโสตฯ หองจริยธรรม หองออก

กําลังกาย หองปฏิบัติการทางภาษา หองดนตรีไทย-สากล หองนาฏศิลป หองศิลปะ หองปนดินเผา 

8.4 พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก สนาม โรงยิม หอประชุม สวนเรือนไทย สวนธัญวัฒน  

 

9. แหลงเรียนรูและการใช 

 1  หองสมุดโรงเรี ยน  มีขนาด  480  ตารางเมตร  หนังสือในหองสมุดมีจํานวน 28,175  เลม   

  -  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน  ใชระบบ  Elib 

  -  จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษา  2561 เฉลี่ย  2,693  คนตอวัน   

คิดเปนรอยละ  96.42  ของนักเรียนท้ังหมด 

 

10. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3–5 ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควร

พัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 
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สรุปผล  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

       ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียน

สามารถอานออก อานคลองตามมาตรฐาน ของแต 

ระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได ดี  รูจักวางแผน

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ตามหลักประชาธิปไตย 

กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษได

อยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจาก

สื่อและเทคโนโลยี ไดด วยตนเอง รวมท้ังสามารถ

วิเคราะห จําแนก แยกแยะไดวาสิ่งไหนดีหรือไมดี ลําดับ

ความสําคัญ ความจําเปน รวมท้ังรู เทาทันสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึง

โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ  เลือกรับประทาน

อาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย 

นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละ

ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษา 

ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ

เขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สงผลใหคะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ในปการศึกษา 

2561 มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 ในรายวิชา

ภาษาไทย  คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร และสูงกวา

คาเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา และในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยสูงกวาป

การศึกษา 2560 ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร 

และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

ดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียน  ตามท่ีโรงเรียนธัญบุรีไดดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมตางๆ สงผลใหนักเรียนมีความประพฤติดาน

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใน

การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการอาน   

การเขียน และการสื่อสารดานภาษาไทย ตามเกณฑ

ของแตระดับชั้นควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดํ า เนิ นการติดต อ กัน ไป เพ่ื อแก ไขปญ หาตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสม พยายามกระตุนให

นักเรียนสนใจอานหนังสือและมีความกระตือรือรน

ในด านรักการอ าน  ด วยการดํ าเนิน กิจกรรม/

โครงการตางๆ  แตการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

ดังกลาวนั้นยั งมีขอจํากัดในการจัดกิจกรรมใน

ชวงเวลาท่ี มีการจัดการเรียนการสอน จึงทําให

กระทบ กับ เวลาในการจัดการเรียนการสอน  

นอกจากนี้การใสใจในการเรียนรูของนักเรียนยัง

คอนขางนอย นักเรียนสวนใหญจะแคเขาไปดู หรือ

รวมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนแตไมมีการจดบันทึกความรูท่ี

ไดรับในกิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจทําใหนักเรียนไมสามารถ

เรียนรู และเขาใจในเชิงทฤษฎีเหลานั้นได ในอนาคต

โรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครูในดานงานชาง จึง

ตองจางครูอัตราจางมาสอนแทนในบางรายวิชา  ทํา

ใหในบางครั้งขาดความตอเนื่องในชวงรอยตอของ

การสรรหาครูมาแทนครูอัตราจางท่ีลาออก และใน

บางกลุ มสาระการเรียนรูยั งขาด อุปกรณ และ

เทคโนโลยีท่ี ทันสมัย ยังขาดหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย การบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตท่ีท่ัวถึงครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีของ

โรงเรียน และทุกคน ไดใชงาน ถาหากมีผูใชบริการ

จํานวนมากจะทําใหระบบอินเตอรเน็ตชาลง จึงควร

มีการพัฒนาความเร็วของระบบเครือขาย โรงเรียน
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คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และจิตสํานึก ตามท่ี

สถานศึกษากําหนดปรากฏชัด เจน โดยไม ขัด กับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมทําใหผูเรียนมี

กิริยานอบนอมเคารพผูใหญ เคารพเชื่อฟงพอแม  ครู   

ผู มีพระคุณ  มีความกตัญูกตเวที แตงกายสุภาพ

เรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  อีกท้ังใช

ภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  

มุงม่ันในการทํางาน  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอ บ ห มาย เป น ผู ท่ี มี น้ํ า ใจ   เ อ้ื อ เฟ อ เผื่ อ แ ผ แ ก

ผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา  ใหความชวยเหลือผูอ่ืน

และมีสวนรวมท่ีจะแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของสังคม  แสดงความคิดเห็นของตนอยาง

สุภาพ  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจ  

เห็นประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 

ยอมรับและเห็ นความงามในความแตกต างทาง

วัฒนธรรม อยูดวยกันไดดวยความเขาใจท่ีถูกตอง        

มีการสื่อสารอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของครอบครัว และสถาบัน รูและเขาใจวาสิ่งใดหรือ

พฤติกรรมใดทําใหเกิดความเสื่อมเสีย รูจักคบเพ่ือนท่ีดี 

มีวิจารณญาณในการใชสื่อออนไลน สามารถปองกัน

ตนเอง ครอบครัว และสถาบัน   จากความเสื่อมเสียได  

เขาใจถึงความสําคัญและรูคุณคาของสิ่งแวดลอมอยาง

ถูกตองชัดเจน  รวมคิด  รวมทําในกิจกรรมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม  และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ      

มีทักษะการดํารงชีวิต มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

เปนสมาชิก ท่ี เขมแขงของประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็ง

และรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ อยูใน

เกณฑดีเยี่ยม  ไมเพิกเฉยตอการกระทําท่ีไมถูกตอง 

รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยู เสมอ มีวิธีการ

ปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉย

ยังไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนหลายโครงการ แตยังขาดความพรอมใน

ดานตางๆ เชน  สถาน ท่ีออกกําลังกายสํ าหรับ

นักเรียน อุปกรณการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  

ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สถานท่ีใน

บางจุด มีบรรยากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอน 

 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

โรงเรียนธัญบุรีไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมให

ผูเรียนมีความรู  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พรอมท่ีจะ

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะกับชวงวัย แตยั งขาดวิทยากรท่ี มีความ

เชี่ยวชาญท่ีสามารถใหขอมูลดานอาชีพท่ีหลากหลาย 

ควรมีการเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมขอมูลให กับ

นักเรียน ควรพัฒนาชองทางการสื่อสารและเพ่ิม 

การประชาสัมพันธในการขอความรวมมือระหวางครู 

ผูปกครอง นัก เรียน  และผู ท่ี เก่ียวของ ในการ

ช วย เหลือ ดูแลนั ก เรียน ให รวด เร็ วและทันต อ

เหตุการณ อีกท้ังโรงเรียนควรรณรงคใหทุกฝายได

เขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม สงเสริมให มี

กิจกรรมท่ีรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาท่ีเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน กระตุนใหทุกคนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคา

เก่ียวกับภู มิปญญาไทย และแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน สนับสนุนโครงการท่ีทํา

ใหผูเรียนเห็นความสําคัญการออกกําลังกายมากข้ึน  

เนื่องจากนักเรียนบางสวนมีรางกายท่ีไมสมสวน 

อวนและผอม ไมไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

ควรเปดโอกาสและจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปรึกษา

เก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมกับ
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ตอการกระทําสิ่ ง ท่ี ไม ถูกตอง อยู รวมกันดวยดี ใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 

ชวงวัย ควรจัดใหมีนักจิตวิทยาวัยรุนเปนท่ีปรึกษา

ประจําโรงเรียนเพ่ือชวยในดานการรักษาอารมณ

และสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ  อีกท้ังแนะนําใหความรู

ดานการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมข้ึน ควรใหผูปกครอง

ไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการกวดขันดูแล

นักเรียน สรางความเขมแข็งในระดับครอบครัวอยาง

มีคุณภาพมากข้ึน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

       1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน มีการ

จัดการอยางเปนระบบ และดําเนินงานตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง  

       2. ผูบริหารใชหลักการบริหารงานแบบการบริหาร

จัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM   และใช  

หลักธรรมาภิบาลสงผลใหการบริการและการจัดการ

เปนระบบ 

 3. ผูบริหารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และเปน

ตนแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4. มีการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 5. โรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายท่ีชัดเจน 

โดยทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา 

 6. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปและมีการรายงานผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 7. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล

การจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

 ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจนทําใหไดรับรางวัล ดังนี้ 

      1. สนับสนนุใหผูปกครอง ชมุชนควรมีสวนรวม

และเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยาง

ชัดเจน   

       2. สรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวน

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็งมาก 

ยิ่งข้ึน 

       3. สถานศึกษามีจํานวนนักเรียนมาก และมี

การนําหองไปทําหองปฏิบัติการ จึงทําใหนักเรียน

จํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 1) รางวัลยอดเยี่ยมดานการจัดการศูนยผู

ประนอมรุนเยาวประจําโรงเรียน โครงการจัดตั้งศูนย

ไกล เกลี่ยในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี  (ระดับ

มัธยมศึกษา ประจําป 2561 โดยศาลจังหวัดธัญบุรี  

 2) โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีประจํา

ตําบล ปการศึกษา 2561 

 3) เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน

มหกรรมความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยี    

ของนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน 129 รายการ 

เปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี ไปแขงขันในระดับชาติ 32 

รายการ โดยไดรางวัลเหรียญทอง 11 รายการ เหรียญ

เงิน 12 รายการ และเหรียญทองแดง 5 รายการ โดย

ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การ

แข ง ขั น ล ะครสั้ น ภ าษ า อั งกฤษ  (Skit) ระดั บ ชั้ น

มั ธยม ศึกษาตอนต น  และการแข ง ขัน ละครสั้ น

ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับระดับชาติ (ภาค

กลางและภาคตะวันออก ประจําป 256 1   

 4) รางวัลหนวยงานตนแบบดานการสวมหมวก

นิรภัย 100% โดยบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจาก

รถรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

  5) โรงเรียนธัญบุรีไดคัดเลือกเด็กหญิงณิชกานต  

ใจติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขารวมการแขงขัน

เพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ    ปการศึกษา 

2561 นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด 

เพ่ือประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ระดับประเทศ 

           6) โรงเรียนธัญบุรีไดคัดเลือกเด็กหญิงฐิติพร 

กลอมยงค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สงผลงาน

นักเรียนเพ่ือคัดเลือกเปนเด็กดีเดน สภาสังคมสงเคราะห
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

แหงประเทศไทยฯ นักเรียนไดรับรางวัลเด็กดีเดน พรอม

โลเกียรติคุณและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 2562 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

         โรงเรียนธัญบุรีไดใหความสําคัญกับกระบวนการ  

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ  และ

สอดแทรกการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และครูสวนใหญมีคุณภาพ มีคุณวุฒิ

ตรงตามสายงานและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยาง

เขมแข็ง  ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน 

โดยจัด กิจกรรมใหนั กเรียนได เรียนรู ท่ี เนน ทักษะ 

กระบ วน การ คิ ด  ได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  มี แห ล ง เรี ยน รู            

ท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรู  จากสื่อ

เทคโน โลยีด วยตน เองอย างตอ เนื่ อง เป ด โอกาส         

ให นั ก เรี ย น มี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ   

ท่ีหลากหลาย ครูทุกคนทําวิจัยในชั้น เรียนเพ่ือนํา

ผลการวิจัย มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้ง

ตอไป 

 

        1.  ครูผูสอนควรนําผลการประเมินมาพัฒนา

นักเรียนอยางจริงจัง 

 2.  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 3.  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน

การสอนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอและ 

นําผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

 4.  ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห 

อยางหลากหลาย และใชแหลงเรียนรูในการพัฒนา

ตนเอง 

 5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา 

 6.  ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันที

เพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โร ง เรี ย น ธัญ บุ รี ให ค ว าม สํ า คั ญ กั บ ก าร

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                    

เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝาย       

ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกัน

คุณ ภาพภายในของโรงเรียน เน นการมีส วนร วม 

ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ี

 1. ควรวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนท่ีเกิดจาก

การมีสวนรวม ของผูเก่ียวของทุกฝาย  

 2. ควรรวมรับผิดชอบผลตอการจัดการศึกษา

เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน สงผล

ใหผูมีสวนเก่ียวของมีความม่ันใจตอคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 3. โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูของ
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

เก่ียวของทุกระดับ 

 

นักเรียนรายบุคคลแตยังไมไดมีการนําผลการ

ประเมินมาใช 

 4. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนตอไป 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลไดชัดเจนข้ึน 

 2.  การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทํา                   

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 3.  การพัฒนาบุคลากรโดยการสงเขาอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผล    

การนําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 4.  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 1.  ดานคุณภาพผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    ผูบริหาร

ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรม โครงการตาง ๆ การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ   อีก

ท้ังบุคลากรทางดานเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการซอมบํารุงคอมพิวเตอรรวมถึงดูแลและพัฒนาระบบเครือขาย      

การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมท้ังดานการบริหารจัดการ การกํากับติดตาม ผลักดันและ

สนับสนนุการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียน ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูและนักเรียนทํางานและ

เรียนรูไดสะดวกมากข้ึน เชน สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สนับสนุน

งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สารเคมี ครุภัณฑทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู สนับสนุนหองสมุด

เปนแหลงคนควาท่ีดีอยูเสมอ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรู สรางความเขาใจอันดี

รวมกันของนักเรียน  รวมท้ังบุคลากรทุกฝาย ใหเห็นความสําคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน การ

กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนระบบเครือขายผูปกครองกับโรงเรียนใหเขามารวมกัน

พัฒนาโรงเรียนใหมากข้ึน 

2.  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาควรจัดประชุม                  

เชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยเนนการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีรองรับกลยุทธอยาง

ชัดเจน  มีผูบริหารเขารวมทุกครั้ง ทําใหมีแผนปฏิบัติท่ีครบถวนมากยิ่งข้ึน กําหนดใหทุกฝาย/งานมีการ

ทบทวน แผนปฏิบัติการ เพ่ือใหมีกระบวนการท่ีชัดเจนและเขาถึงท้ังโรงเรียนมากยิ่งข้ึน และเพ่ิม

กระบวนการวิพากย รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
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บทที่ 2 

แผนงานโครงการประจําป 

วิสัยทัศน 

           “โรงเรียนธัญบุรีเปนองคกรแหงการเรียนรู  มีความกาวหนาทางวิชาการ  สูมาตรฐานสากล  สราง

คนดีมีคุณธรรม  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาท่ีหลากหลายสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World  Citizen) 

จัดระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. มุงพัฒนาผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  มีโอกาส

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความสามารถ 

3. มุงพัฒนาผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิต 

4. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  ใหเปนผูมีความสามารถและทักษะท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

เปาประสงค 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World  Citizen) มีลักษณะเปนเลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษาล้ําหนาทางความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอ

สังคมโลก 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึนอยางนอยรอยละ 4 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 

6. พัฒนาโรงเรียนใหมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษา  องคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูมีทักษะในดานการอานคิดวิเคราะห  ทักษะท่ีจําเปนแหงโลก

ยุคใหมและทักษะในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 
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2. สงเสริมสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาผูเรียนใหไดรับ

การศึกษาเต็มศักยภาพมุงสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทยโดยนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

4. เปนสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเนนความตองการและศักยภาพของผูเรียน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักวิถีพุทธ อ.สันติ  จั่นผอง 

2 โครงการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล อ.สันติ  จั่นผอง 

 

กลยุทธ 

2. บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรรมท่ีหลากหลาย

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนเพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาระบบเครือขาย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ นวัตกรรมท่ีหลายหลาย 

อ.อนุรกัษ  เตชะเถลิงผล 

 

กลยุทธ 

3. นําผลการทดสอบ O-net , Pisaและแบบทดสอบกลางของ สพฐ มาเปนสวนหนึ่งของการ

จัดการเรียนการสอน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

อ.นรินทร  เทพศิริ 
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กลยุทธ 

4. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา อ.นุชนาถ  บัวพุทธา 

 

กลยุทธ 

5. สงเสริมการสอนภาษาตางประเทศและภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ือสูประชาคมอาเซียนสังคม

โลก 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางดานภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศท่ี 2  

อ.ปยาภรณ  

วีระพันธ 

 

กลยุทธ 

6. พัฒนาหองเรียนเพ่ือความเหมาะสมตอการเรียนรู 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพและสื่อการเรียนการสอน อ.อภิสิทธิ์  บุตรน้ําเพ็ชร 

 

กลยุทธ 

7. พัฒนางานแนะแนว  สงเสริมใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานใหเปนปจจุบัน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

8 โครงการจัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ อ.สมฤดี  สุรเสรีวงษ 

9 โครงการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ อ.พันธุวดี  วิทวัสพันธุ 

10 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน อ.ธิติพงษ  โกสุม 

 

กลยุทธ 

8. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการวจิัย  นิเทศและประเมินผลเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ  

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

11 โครงการวิจัย นิเทศติดตามและประเมินผล อ.ทัศนียา  เขตจัตตุรัส 

 

กลยุทธ 

9. สงเสริมใหครูและบุคลากรเพ่ิมสมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  สงเสริมทักษะ

ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสอน อ.จีระศักดิ์  ศรจีันทรแกว 

 

กลยุทธ 

10. ยกยองเชิดชูเกียรติครู  สรางเสริมกําลังใจในการทํางาน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 

อ.นาที  เดชะราช 

 

กลยุทธ 

11. การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อ.อุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน 

 

 

กลยุทธ 

12. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

โครงการ 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ 

15 โครงการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู อ.สุขุมาภรณ  เกษรจรุง 

16 โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน(สรางสายสัมพันธบานกับโรงเรียน  อ.จําเลียง  สมสืบ 
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17 โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

อ.รพีพรรณ  บุญเกิด 

 

 

ปรัชญา 

“เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจสะอาด  มารยาทงาม” 

อัตลักษณ 

“ลูกธัญบุรี เปนคนดี  มีวินัย”    

เอกลกัษณ 

“เนนสองภาษา  พัฒนาคุณธรรม” 

 

จุดเนนป 2559 – 2562 

1. มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล 

2. ครูมีศักยภาพอยางสูงดานการจัดการเรียนการสอน 

3. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สูการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 

 

 ในการดําเนินงานโครงการของโรงเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา/

มาตรฐานระดับสถานศึกษา  โดยโรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระหวางปการศึกษา 2559 ถึง 2562 โดยมีกิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดความสําเรจ็ตามกิจกรรมและ

โครงการดังเกณฑท่ีคาดหวังในตารางตอไปนี้ 

 

  มาตรฐาน / ตัวบงชี้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

ดานคุณภาพผูเรียน   มี 6  มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ 
 

1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

2  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ   

4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม   

5  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 

6  สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ

1. รอยละ 90 

2. รอยละ 90 

3. รอยละ 90 

 

4. รอยละ 90 

5. รอยละ 90 

6. รอยละ 90 
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ตามจินตนาการ 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสตูร 

2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตญัูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

3 ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

4 ตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

1. รอยละ 80 

2. รอยละ 80 

3. รอยละ 80 

4. รอยละ 80 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง 
 

1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมดุ แหลงเรียนรู และสื่อ

ตาง ๆ รอบตัว 

2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

1. รอยละ 80 

 

2. รอยละ 80 

3. รอยละ 80 

4. รอยละ 80 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาอยางมเีหตผุล 
 

1สรุปความคดิจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตดัสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4 มีความคิดรเิริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1. รอยละ 70 

 

2. รอยละ 70 

3. รอยละ 70 

4. รอยละ 70 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไป ตามเกณฑ 

5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

1. รอยละ 75 

2. รอยละ 65 

3. รอยละ 70 

4. รอยละ 65 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 

1 วางแผนการทํางานและดาํเนินการจนสําเร็จ 

2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงานของตนเอง 

3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจรติและหาความรูเก่ียวกับอาชีพ ท่ีตนเองสนใจ 

1. รอยละ 75 

2. รอยละ 75 

3. รอยละ 75 

4. รอยละ 75 

ดานการจดัการศึกษา   มี 6 มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 

1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรยีนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1. รอยละ 80 
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2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจดัการ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปญญา 

4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนาบรบิทและภูมปิญญาของทองถ่ิน

มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู 

5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน ดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลใน

การปรับการสอน 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

2. รอยละ 80 

 

3. รอยละ 80 

 

4. รอยละ 80 

 

5. รอยละ 80 

 

6. รอยละ 80 

 

7. รอยละ 80 

 

8. รอยละ 80 

9. รอยละ 80 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 

1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดรเิริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรยีน 

2 ผูบริหารใชหลักการบรหิารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน หรือ

ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจดัการ 

3 ผูบริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการ 

4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

6 ผูบริหารใหคาํแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส   

1. รอยละ 85 

2. รอยละ 85 

 

3. รอยละ 85 

 

4.รอยละ 85 

5. รอยละ 85 

6. รอยละ 85 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย 

3 ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. รอยละ 90 

2. รอยละ 90 

 

3. รอยละ 90 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรยีนอยางรอบดาน 

 

1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

1. รอยละ 90 

2. รอยละ 90 

 

3. รอยละ 90 
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4 สนับสนุนใหครูจดักระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจรงิ จนสรุปความรู

ไดดวยตนเอง 

5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง 

การเรยีนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

6จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

4. รอยละ 90 

 

5. รอยละ 70 

 

6. รอยละ 80 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสรมิใหผูเรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง

เรียนรูสาหรับผูเรียน 

2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของผูเรียน 

3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรยีนเรียนรูดวย

ตนเอง และหรือเรียนรูแบบมสีวนรวม 

1. รอยละ 80 

 

 

2. รอยละ  80 

3. รอยละ  80 

 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2 จัดทําและดาํเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3 จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจดัการ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5 นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

1. รอยละ 90 

2. รอยละ 90 

 

3. รอยละ 90 

 

4. รอยละ 90 

 

5. รอยละ 90 

 

6. รอยละ 90 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มี 1 มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู 

 

1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลง

เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

ครับครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 

1. รอยละ 80 

 

 

2. รอยละ 80 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษามี 2 มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ

จุดเนนท่ีกําหนด 

 

1จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรยีนบรรลตุามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ 1. รอยละ 80 
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จุดเนนของสถานศึกษา 

2 ผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรยีนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 

 

2.. รอยละ 80 

 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนนแนวทางปฏริูปการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

1จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จดุเนน ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

2 ผลการดําเนินงานบรรลตุามเปาหมาย 

1. รอยละ 90 

 

2. รอยละ  90 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

 จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวมาแลว ในบทท่ี 2 โรงเรียนมีการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเกิดคุณภาพดานตาง ๆ ตามผลการประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ผลการประเมิน : ระดับดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา          

โรงเรียนธัญบุรี  มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู     เนน

ผูเรียนเปนสําคัญและตามศักยภาพของผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   มีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน 

รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใช

ปญหาเปนหลัก โดยสําคัญท่ีสุดมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนสามารถอานออก เขียนได รวมกันวางแผนการ

ทํางานจากการกําหนดปญหาหรือโจทยปญหาการคิดคํานวณ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ

กลุมสาระการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เพ่ือเสริมสรางประสบการณในการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย ดาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้โรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานการจัดการเรียน

การสอนดวยการสงเสริมครูเขารับ    การอบรมในการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 และนํามาประยุกตใช

ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดของผูเรียน สําหรับการวัดและประเมินผลของผูเรียน ครูทุกคนและทุกรายวิชาจะตองทํา

การวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน และการวัดผลให

ตรงตามตัวชี้วัด ในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน   จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด   ในการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนครูทุกคน  จะ

ทําการวิเคราะหขอสอบตามตาราง Test Blueprint เพ่ือออกแบบขอสอบใหสามารถวัดพฤติกรรม     ของ

ผูเรียนไดตรงวัตถุประสงค ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  หลังจาก

ผูเรียนทําการทดสอบครูผูสอนจะตองนําผลการทดสอบมาวิเคราะหความยากงายของขอสอบ เพ่ือนํา

ขอสอบมาพัฒนาใหมีคุณภาพ โดยมีงานวัดผลในกลุมบริหารงานวิชาการจะนําขอสอบมาจัดทํา 

เปนคลังขอสอบเพ่ือการนํามาใชประโยชนในอนาคต ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 

นอกจากนี้ โรงเรียนธัญบุรียังมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมความสามารถของผูเรียนในดานการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีการจัด
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กิจกรรมดานการใหบริการการสืบคนและสื่อสารภายในโรงเรียน เพ่ือตอบสนอง  ความตองการใชงานของ

ผูเรียน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด E–Library หองเรียน การสืบคนขอมูลขาวสาร

จากอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนการศึกษาอยางไรพรมแดน โดยพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตไรสายภายในโรงเรียนให

สามารถรองรับการใชงานของครูและนักเรียนอยางท่ัวถึง พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนํา

เทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมี

แหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล และมีการ         ดําเนนิงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

ความสามารถของผูเรียน เชน โครงการพัฒนาระบบเครือขาย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรมท่ีหลายหลายและภายนอกหองเรียน    อีกท้ังโรงเรียนไดมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ของผูเรียนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนานักเรียนให

เปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียน     “ลูกธัญบุรีเปนคนดี มีวินัย” โดยมุงจัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา             จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหนาอยู ผูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคสวนรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย ในการใหบริการของงานแนะแนว 

โดยจัดบริการใหกับนักเรียนครบท้ัง 5 บริการ คือ รวมกับงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวบรวม

ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล บริการสนเทศ การใหคําปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลและจัด

กิจกรรม    แนะแนว เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สําหรับดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกของนักเรียน กลุมบริหารกิจการนักเรียนไดดําเนินการโครงการ และกิจกรรม

อยางหลากหลาย เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตรงตามความตองการและศักยภาพของ

นักเรียน พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค บรรลุตามเปาหมายความสําเร็จ

ของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี อาทิเชน  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย

กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาปองกันและแกไขพฤติกรรมไมพึงประสงค ดวยกิจกรรม       คายคุณธรรม  เปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ การปฏิบัติตนตามคานิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมไหว

ครู กิจกรรมปจฉิมนิเทศ และกิจกรรมวันแมเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมไดชวยเหลือเพ่ือน กิจกรรมวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม เชน  วันมาฆบูชา    วันวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วัน

เขาพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง เปนตน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีดีงาม กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนรูจักรักษาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนท่ีโรงเรียน ชุมชน โดยตระหนักถึงผลกระทบ

ตอการไมรักษาสิ่งแวดลอม รูจักการประหยัดพลังงาน และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก   การประชุมผูปกครอง และการเยี่ยมบานนักเรียน เปน

กิจกรรมครูท่ีปรึกษาและผูปกครองมีสวนรวมในการเฝาระวังนักเรียน และเปนการสานสัมพันธระหวางครู

และผูปกครองไดเปนอยางดี เพ่ือปองกันแกไขปญหาตาง ๆ เชน การติด 0, ร, มส  และการปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เปนการสรางสัมพันธภาพระหวางครูและผูปกครองใหเปนไปดวยดี เปนการ
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รวมกันชวยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย มีการเดินรณรงคการทุจริตคอรรัปชันในการ

เลือกตั้ง   มีการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ซ่ึงกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝงใหเปนนักเรียนรูจักหนาท่ีของ

ตนเองและเปนพลเมืองท่ีดี ภายใตระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข กิจกรรมแตละ

กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดใหแกนักเรียนนั้นลวนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และพัฒนาเรื่องผลสําเร็จในการเรียนไดอีก

ดาน ทําใหมีนักเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนใหมีรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม สติปญญา เปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให

แข็งแรงนั้น งานอนามัยและกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดมีกิจกรรม              การ

เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย รวมท้ังสมรรถภาพ เพ่ือสุขภาพและกีฬา อีกท้ังจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ผูเรียนเพ่ือคนหาปญหาสุขภาพและใหความรู คําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพ     ในกรณีท่ี

ผูเรียนน้ําหนักเกินเกณฑจัดกิจกรรม ลดอวนลดโรค เปนการสรางความรูและตระหนัก      ในการดูแลการ

เจริญเติบโตของตนเอง  อีกท้ังโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนนั่งสมาธิตอนเชาในชวงทํากิจกรรมหนาเสาธง 

ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาจิตใจ ฝกจิตใหจิตใจเขมแข็ง ทําจิตใจใหสงบ มีสติ มีสมาธิ มีใจท่ีเบิกบาน จิต

ผองใส พรอมรับกับสภาพปญหาในสถานการณตางๆ ซ่ึงผูท่ีไดรับการพัฒนาทางจิตใหสูงข้ึนนั้นจะสามารถ

พิจารณาไดอยางมีเหตุมีผลไมใชอารมณตนเปนท่ีตั้ง ซ่ึงอารมณความรูสึกเปนเรื่องสําคัญ ท่ีมีผลตอความสุข 

การฝกใหนักเรียนเปนผูท่ีมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนสิ่งท่ีพัฒนาและฝกฝนได โดยงานแนะแนวจัด

กิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ โดยจัดกิจกรรมในเวลาเรียนวิชาแนะแนว ตามแนว

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของแดเนียล โกลแมน  ท่ีเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณ ซ่ึงสอดคลองกับ

จุดประสงคในการจัดกิจกรรมแนะแนว สําหรับการแกไขปญหาสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน มีแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียน โดยจัดใหมีกิจกรรม “ธัญบุรีรวมใจหางไกลยาเสพติด” ซ่ึงเปน

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไดดียิ่งข้ึน มีการ

ตรวจสอบสารเสพติด  รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  มีการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปน

ระบบ ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก เชน สงนักเรียนไปสถาบันธัญญารักษ เพ่ือ

บําบัดการติดบุหรี่ และสารเสพติดตาง ๆ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก สงนักเรียนกลุมเสี่ยงเขารับการอบรม

ในวันงดสูบบุหรี่โลก อีกท้ังประสานความรวมมือกับสถานีตํารวจในการปองกันนักเรียนกระทําความผิดตาง 

ๆ นอกจากนี้    งานแนะแนวยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 

สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนไดจัดกิจกรรมคายลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมในรูปแบบคายวิชาการ 

ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกท่ีสอดคลองกับแผนการเรียน  โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ  ทาง

วิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะ

ของผูเรียน อาทิเชน คายวิทยาศาสตรบูรณาการสําหรับกลุมนักเรียนเนนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เพ่ือเปน

การปลูกฝงเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร ฝกกระบวนการทํางานเปนกลุมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

และการรวมกันวางแผนในการทําภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ โดยอาศัยกระบวนการ
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รวมคิด รวมทํา รวมใจ โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร ซ่ึงมีการมอบหมายใหนักเรียนในแตละหองจัด

กิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือแสดงใหกับผูมาชมงานไดมีสวนรวม ซ่ึงนักเรียนท่ีไดรับมอบหมายจะตองรวมกัน

ประชุมวางแผนในการดําเนินงานและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรมดวย 

2. ผลการพัฒนา 

  ในดานการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน    ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 94.54 พบวา ผูเรียนสามารถอานออก อานคลอง และเขียนคลองตาม

มาตรฐานของแตระดับชั้น โดยผลสัมฤทธิ์นักเรียนสามารถอาน เขียน วิเคราะห สังเคราะห และสื่อสารไดดี 

ดานการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 96.25 โดยไดนําคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 

8 ประการไปพัฒนาใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยนักเรียนมีความรักชาติ ศาสน 

กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยในตนเอง ใฝเรียนรู     อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย 

และมีจิตสาธารณะ รูจักวางแผนเปนข้ันตอนเปนระบบ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลัก

ประชาธิปไตย เปนผูนําและผูตามท่ีดี กลาแสดงออก และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยาง

สรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวง    หาความรูจากสื่อ และเทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถ

วิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดีหรือไมดี รูจักจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน รวมท้ังรูเทาทันสื่อ

และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตาง ๆ  เลือก

รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยาง

นอยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

รวมถึงมีความเขาใจเรื่อง ความแตกตางระหวางบุคคล สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับดี 

3. จุดเดน 

 ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออก อานคลองตามมาตรฐาน                

ของแตระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจักวางแผนสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดดี ตามหลัก

ประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือ

แสวงหาความรูจากสื่อและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนก แยกแยะไดวา สิ่งไหน

ดีหรือไมดี ลําดับความสําคัญ  ความจําเปน  รวมท้ังรูเทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูเรียนรู

และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตาง ๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน รัก

การออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุม 

ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวาง

บุคคล สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ปการศึกษา 2560 ในรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
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ทุกรายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560  ใน

รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร  

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

ดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ตามท่ีโรงเรียนธัญบุรีไดดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหนักเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  และจิตสํานึก ตามท่ี

สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมทําใหผูเรียนมีกิริยา

นอบนอมเคารพผูใหญ เคารพเชื่อฟงพอแม  ครู  ผูมีพระคุณ  มีความ กตัญูกตเวที แตงกายสุภาพ

เรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  อีกท้ังใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  

มุงม่ันในการทํางาน  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  เปนผูท่ี    มีน้ําใจ  เอ้ือเฟอเผื่อแผแก

ผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนและมีสวนรวมท่ีจะแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของสังคม  แสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจ  

เห็นประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกัน   และกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกตางทาง

วัฒนธรรม อยูดวยกันไดดวยความเขาใจ ท่ีถูกตอง  มีการสื่อสารอยางสรางสรรค ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของครอบครัว และสถาบัน  รูและเขาใจวาสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดทําใหเกิดความเสื่อมเสีย รูจักคบเพ่ือนท่ีดี 

มีวิจารณญาณในการใชสื่อออนไลน สามารถปองกันตนเอง ครอบครัว และสถาบันจากความเสื่อมเสียได  

เขาใจถึงความสําคัญและรูคุณคาของสิ่งแวดลอมอยางถูกตองชัดเจน  รวมคิด  รวมทําในกิจกรรมอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม  และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ  มีทักษะการดํารงชีวิต มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ

สังคม เปนสมาชิกท่ีเขมแขงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให

แข็งและรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ อยูในเกณฑดีเยี่ยม  ไมเพิกเฉยตอการกระทําท่ีไมถูกตอง 

รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ มีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉยตอ

การกระทําสิ่งท่ีไมถูกตอง อยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชมุชน และสังคม  

4. จุดควรพัฒนา  

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดาน     การอาน   

การเขียน และการสื่อสารดานภาษาไทย ตามเกณฑของแตระดับชั้นควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดําเนินการติดตอกันไปเพ่ือแกไขปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม พยายามกระตุนใหนักเรียนสนใจ

อานหนังสือและมีความกระตือรือรนในดานรักการอาน ดวยการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  แตการ

ดําเนินการกิจกรรม/โครงการดังกลาวนั้นยังมีขอจํากัดในการจัดกิจกรรมในชวงเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอน จึงทําใหกระทบกับเวลาในการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้การใสใจในการเรียนรูของนักเรียนยัง

คอนขางนอย นักเรียนสวนใหญจะแคเขาไปดู หรือรวมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนแตไมมีการจดบันทึกความรูท่ี

ไดรับในกิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจทําใหนักเรียนไมสามารถเรียนรู และเขาใจในเชิงทฤษฎีเหลานั้นได ในอนาคต

โรงเรียนธัญบุรียังขาดแคลนครูในดานงานชาง จึงตองจางครูอัตราจางมาสอนแทนในบางรายวิชา  ทําใหใน

บางครั้งขาดความตอเนื่องในชวงรอยตอของการสรรหาครูมาแทนครูอัตราจางท่ีลาออก และในบางกลุม
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สาระการเรียนรูยังขาดอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ยังขาดหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย 

การบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีท่ัวถึงครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน และทุกคน ไดใชงาน ถา

หากมีผูใชบริการจํานวนมากจะทําใหระบบอินเตอรเน็ตชาลง จึงควรมีการพัฒนาความเร็วของระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต   โรงเรียนไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนหลายโครงการ แตยัง

ขาดความพรอมในดานตางๆ เชน สถานท่ีออกกําลังกายสําหรับนักเรียน อุปกรณการออกกําลังกายหรือเลน

กีฬาไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  สถานท่ีในบางจุด มีบรรยากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอน 

 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โรงเรียนธัญบุรีไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมให

ผูเรียนมีความรู  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  หรือมีวุฒิภาวะ     ทางอาชีพ

เหมาะกับชวงวัย แตยังขาดวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีสามารถใหขอมูลดานอาชีพ        ท่ีหลากหลาย 

ควรมีการเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมขอมูลใหกับนักเรียน ควรพัฒนาชองทางการสื่อสารและเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธในการขอความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน และผูท่ีเก่ียวของ ในการชวยเหลือ

ดูแลนักเรียนใหรวดเร็วและทันตอเหตุการณ อีกท้ังโรงเรียนควรรณรงคใหทุกฝาย   ไดเขามามีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม สงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีรวมคิด รวมทํา 

รวมแกปญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน กระตุนใหทุกคนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปน

ไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน สนับสนุน

โครงการท่ีทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญการออกกําลังกายมากข้ึน  เนื่องจากนักเรียนบางสวนมีรางกายท่ีไม

สมสวน อวนและผอม ไมไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดไว ควรเปดโอกาสและจัดกิจกรรมใหนักเรียนได

ปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมกับชวงวัย ควรจัดใหมีนักจิตวิทยาวัยรุนเปนท่ีปรึกษา

ประจําโรงเรียนเพ่ือชวยในดานการรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ  อีกท้ังแนะนําใหความรูดาน

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมข้ึน ควรใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการกวดขันดูแลนักเรียน 

สรางความเขมแข็งในระดับครอบครัวอยางมีคุณภาพมากข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลการประเมิน : ระดับดีเย่ียม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนธัญบุรีไดดําเนินการบริหารโรงเรียนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตความ

พอเพียงและประชาธิปไตย มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายความตองการ

และสภาพปญหาของสถานศึกษาและทองถ่ิน โดยดําเนินการประชุม แตงตั้งคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน

เพ่ือทบทวน สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคในปท่ีผานมา และรวมกันกําหนด

ทิศทางวางกรอบการดําเนินงาน ศึกษาขอมูลสารสนเทศดานนักเรียน บุคลากร การเงิน จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการนําขอมูลและปจจัยตาง ๆ วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ปญหา ความตองการ วิเคราะห
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สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กําหนดยุทธศาสตร กล

ยุทธ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา แผนการศึกษาชาติ 

ความตองการของชุมชนทองถ่ิน มีการบริหารงานตามหลักวิธีการท่ีเรียกวา POSDCROB โดยเนนการใช

กระบวนการคุณภาพท่ีเรียกวา PDCA  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใต

กรอบของกฎหมายท่ีกําหนด โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีจะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการ ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร

ท่ัวไป         โดยมุงเนนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการมีสวนรวม          

การตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย และมุงม่ันท่ีทํางานเปนทีม ความสามารถในการวางแผนรวมกับผูอ่ืน 

การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การยอมรับขอตกลงของทีมงาน ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตาม     ใหการ

สนับสนุน ใชการบริหารแบบมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีโดยใช             หลักธรรมาภิ

บาล ใหความรวมมือกับทีมงานในการแกปญหาการปฏิบัติงาน มีการระดมทรัพยากรและจัดสรร

งบประมาณ กําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผน 

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและ

สรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานรองรอยในการพัฒนางานตอไป และนําผลการประเมินไปใช

ปรับปรุงตอไป  

 

2. ผลการพัฒนา 

 2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหา 

ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  

และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน

ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู และความสามารถ   ในการจัดการ

เรียนการสอน ดําเนินการอยางเปนระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และกระตุนผูเรียน

ใหใฝเรียนรู 

 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสีย

มีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

 2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี

เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.5 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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 2.6 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีสวนรวม   ในการ

วางแผนพัฒนา การจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการสมาคมครูและนักเรียนเกาโรงเรียนธัญบุรี โดยมุง

พัฒนาแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

3. จดุเดน 

   3.1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน มีการจัดการอยางเปนระบบ และดําเนินงานตาม

นโยบายปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง  

   3.2. ผูบริหารใชหลกัการบริหารงานแบบการบริหารจัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM  

และใชหลักธรรมาภิบาลสงผลใหการบริการและการจัดการเปนระบบ 

   3.3. ผูบริหารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และเปนตนแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   3.4. มีการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

    3.5. โรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายท่ีชัดเจน 

โดยทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา 

    3.6. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและมีการรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

    3.7. โรงเรียนมีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมี

ความตอเนื่อง 

        ดังนั้น ผลของกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจนทําใหไดรับรางวัล 

ดังนี้ 

 1) รางวัลยอดเยี่ยมดานการจัดการศูนยผูประนอมรุนเยาวประจําโรงเรียน โครงการจัดต้ังศูนยไกล

เกลี่ยในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี (ระดับมัธยมศึกษา ประจําป  2561 โดยศาลจังหวัดธัญบุรี  

 2) โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีประจําตําบล ปการศึกษา 2561 

 3) เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน 129 รายการ เปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี ไปแขงขันในระดับชาติ 

32 รายการ โดยไดรางวัลเหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 12 รายการ และเหรียญทองแดง 5 รายการ 

โดยไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 2 รายการ คือ การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน และการแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําป 256 1   

 4) รางวัลหนวยงานตนแบบดานการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย

จากรถรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
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 5) โรงเรียนธัญบุรีไดคัดเลือกเด็กหญิงณิชกานต  ใจติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขารวมการ

แขงขันเพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ป

การศึกษา 2561 นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ระดับประเทศ 

 6) โรงเรียนธัญบุรีไดคัดเลือกเด็กหญิงฐิติพร กลอมยงค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สงผลงาน

นักเรียนเพ่ือคัดเลือกเปนเด็กดีเดน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ นักเรียนไดรับรางวัลเด็กดีเดน 

พรอมโลเกียรติคุณและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

4.1. สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนควรมีสวนรวมและเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอยาง

ชัดเจน   

  4.2. สรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

มากข้ึน 

4.3. สถานศึกษามีจํานวนนักเรียนมาก และมีการนําหองไปทําหองปฏิบัติการ จึงทําใหนักเรียน

จํานวนหองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ผลการประเมิน : ระดับดีเย่ียม   
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนธัญบุรี   มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผู เรียนทุกคนมีสวนรวม                         

ในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและความถนัด     เปน

รายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ มีลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยมีการออกแบบเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ครูจําเปนจะตองรูวาจะออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใคร มีจุดประสงคท่ีชัดเจน ใชเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย สรุปองคความรู และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี จัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปนทําเปน       รักการอาน และแสวงหา

ความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ 

แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน        รักการอาน และแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ ผูเรียนมี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มี

การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน โดยครูมีการจัดโครงการเพ่ือนํานักเรียน

ไปศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินบริเวณรอบโรงเรียน โดยนักเรียนเปนศูนยกลาง และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
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กิจกรรม โดยครูมีจุดประสงค  ท่ีชัดเจน วิธีการสอนท่ีเหมาะสม มีเครื่องวัดผลประเมินผล ครูมีแนวทางใน

การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ประเมินผูเรียนจากสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติรายวิชา เชน ใบงาน การ

สังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม ฯลฯ ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินเปน 3 ระยะ คือ กอนเรียน 

ระหวางเรียน และหลังเรียน ครูผูสอน ใชเครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายการ

เรียนรูอยางหลากหลาย เชน แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรม การสังเกต        

การสัมภาษณ การวิจัยในชั้นเรียน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ          การ

ประเมินและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผล การเรียนรูโดยใชแบบสอบถาม แบบประเมิน ครูผูสอน  

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําไปใชพัฒนาตนเอง โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย ไดแก โครงการพัฒนา

ระบบเครือขาย ICT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมท่ีหลายหลาย โครงการพัฒนานักเรียนสู

ความเปนเลิศทางดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2  โครงการสงเสริมศักยภาพการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและบุคลากร  โครงการสงเสริมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของครูและบุคลากร พัฒนาสถานศึกษาสูการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนธัญบุรี 
 

2. ผลการพัฒนา 

 ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีเนนทักษะ 

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริง มีลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยมีการออกแบบเนนผูเรียน       เปน

สําคัญ  การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการดําเนินงาน 

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนธัญบุรี ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สามารถเรียนรูกับ

ผูอ่ืนได และนักเรียนสามารถเรียนรู กระบวนการคิดไดดวยตนเอง ครูไดขอมูลสภาพจริงของผูเรียน ทราบ

ความรูความเขาใจของผูเรียนเปนระยะอยางครบถวน หากพบปญหา ครูไดมีแนวทางการพัฒนาตอไป 

ครูผูสอนไดทราบพัฒนาการความรูของนักเรียน เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานจะไดหา

แนวทางในการแกไขตอไป นักเรียนและผูปกครองทราบถึงความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองและบุตร

หลานของตนเอง อีกท้ังผูเรียนไดรับทราบผลการเรียนรูของตนเองเพ่ือนําไปใชพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหแกตนเองตอไป  

3. จุดเดน 

 โรงเรียนธัญบุรีไดใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ

สอดแทรกการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูสวนใหญ       มีคุณภาพ 

มีคุณวุฒิตรงตามสายงานและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเขมแข็ง  ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการ

พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีเนนทักษะ กระบวนการคิด         ไดปฏิบัติจริง มี

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรู จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง เปดโอกาส
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ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรมให

นักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 

4. จดุควรพัฒนา 

 4.1  ครูผูสอนควรนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง 

 4.2  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

 4.3  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอและ 

นําผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 4.4  ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห 

อยางหลากหลาย และใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

 4.5  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา 

 4.6  ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 
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บทที่ 4 

สรุปผลงานโครงการตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับมาตรฐานท่ีประเมิน  
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 1   ผูเรยีนมสีุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรยีภาพ     

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค     

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คดิ

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 

  

 

  

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร     

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดและมเีจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  

 

  

มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

    

มาตรฐานท่ี 8  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 

 

   

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

    

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา

เปนสังคมแหงการเรยีนรู 

 

 

   

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน 

ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนด 

 

 

 

 

  

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนนแนวทางปฏริูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคณุภาพสูงข้ึน 
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 มาตรฐานท่ีอยูในระดับดีมาก 10 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐาน ท่ี 1,2,3,5,6,7,8,12,13,14,15 

มาตรฐานท่ีอยูในระดับดี 8 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐาน ท่ี 4,9,10,11 

 

4.2 ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเดน  

 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

นันทนาการ ครูสวนใหญมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน สงผลให

นักเรียนจบชวงชั้นมีผลการสอบ O-NET  วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพ สูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับชาติและผลการสอบ  NT ของนักเรยีนชั้น ม.3 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ผูบริหารมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ ทําใหโรงเรียนดูดี นาดู นาอยู นาเรียน มีการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางท่ัวถึง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวม

ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับ ม.ตน รอยละ 56.42 ระดับชั้น ม.ปลาย รอยละ 58.30  ควรพัฒนาใหถึงรอยละ 65 

ถึง 70   สวนดานนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมควรจะมีใหไดรอยละ 90 

ความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  คิดไตรตรอง จะตองพัฒนาให

เพ่ิมจํานวนมากข้ึน บริหารจัดการตองพัฒนาระบบการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกงานใน

โรงเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการใหความรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามา

ใชในการจัดการเรียนการสอนยังนอยไป    

 

4.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นใน 5 รายวิชา 

 2. ดําเนินการเพ่ิมจํานวนนักเรียนใหไดมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานท่ี 4 และ 5  รอยละ 75 

มาตรฐานท่ี 2 และ 6 รอยละ 90  

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและการรายงาน 

 4. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหมากข้ึน  

 5. พัฒนาการนําความรูสูชุมชน 

6. พัฒนาการนําภูมิปญญามาสูโรงเรียน 

  

4.4 ความตองการการชวยเหลือ 



รายงานผลการดําเนินโครงการประจาํปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนธัญบุรี หนา 43 

 1. มีนักเรียนประมาณ 4 % ท่ีไมสนใจการเรียน ออกจากบานแตเชามาไมถึงโรงเรียน เด็กเหลานี้

มักรวมกลุมเล็ก ๆ แฝงตัวอยูตามแหลงม่ัวสุม เชน สโมสร รานเกมคอมพิวเตอร  รานอินเตอรเน็ต และ

แหลงเสื่อมโทรม เปนการยากท่ีครูในโรงเรียนจะตรวจตราได  ทางโรงเรียนตองการใหเจาหนาท่ีตํารวจสาย

ตรวจ ตํารวจนอกเครื่องแบบ สารวัตรนักเรียน นําเด็กไปอบรม แจงผูปกครอง และนําสงโรงเรียน  ถาไดทํา

จริง ๆ ปญหาเหลานี้อาจเบาบางลงและหมดไปในท่ีสุด 

 2. องคกรภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพดานบุคลากรและทุนทรัพย เขามารวมทํากิจกรรมดาน

วิชาการ และสังคมกับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชนใหมากข้ึน 

 3. ตองการใหผูปกครองและชุมชนชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมทางลบของนักเรียนและรวมกัน

แกปญหา โดยไมปลอยใหโรงเรียนแกปญหาฝายเดียว 
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