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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”ต้ังอยู่เลขท่ี 54 หมู่ 2 

                 ถนนเทศบาล  5  ต าบลบางหลวง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   
      รหัสไปรษณีย์ 12000  

       โทรศัพท์  02-5815571 โทรสาร  02-5815571   
      E-Mail. pathumnun@pathumnun.ac.th 

      Websitehttp://www.pathumnun.ac.th 
       สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี    6  
1.3  มีเขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่ ต าบลบางหลวง ต าบลบางเด่ือ ต าบลบางขะแยง ต าบลบ้านฉาง ต าบล

บางปรอก ต าบลบางคูวัด  ต าบลบ้านกลาง และต าบลบางกะดี 
1.4 ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
โรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบ ารุง” ตามประวัติเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอบางกะดี  จังหวัดปทุมธานี 

มณฑลอยุธยา  เดิมอยู่ท่ีวัดบางหลวงใน สอนถึงช้ัน ม.3 (ป.7)ท่ีอยู่ เลขท่ี 54 หมู่  2 ถนน เทศบาล 5  ต าบล
บางหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 
 วันท่ี  19 มีนาคม 2476 พระครูนันทมุนี (พระรามัญมุนี) ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างท่ีวัดบางหลวงนอกก็
ยังเปิดสอนถึง ม.3 มีนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลมาเรียน การคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินมาโรงเรียนหรือมาอยู่ท่ีวัด 
เมื่อเรียนจบ ม.3 ก็ต้องไปเรียนต่อท่ีวัดส าแล 
 พ.ศ. 2499 โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับ  ม.6 (ม.ศ.3)  ขณะนั้นโรงเรียนมี เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน  
ซึ่งคับแคบไม่สามารถขยายพื้นท่ีได้ 
 พ.ศ. 2517  โรงเรียนได้ขอเช่าท่ีดินศาลเจ้าป่าสะแกได้  15  ไร่  57  ตารางวา 
 วันท่ี  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2518 ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช นายกรัฐมนตรี  ได้มาเป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารเรียน 216 ก และขอใช้ท่ีดินของศาลเจ้าป่าสะแกท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับโรงเรียนในเนื้อที่  
13  ไร่ 3 งาน 86  ตารางวา  เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2521  โรงเรียนเปิดสอน  ม.1 – ม.3  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521   
(ซึ่งเดิมใช้หลักสูตร  ม.ศ.1 , ม.ศ.2, ม.ศ.3)   
 พ.ศ. 2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6)   ดังนั้นในปัจจุบัน
โรงเรียนจึงเปิดสอนระดับ  ม.1 – ม.6   
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปดอกบัวสัตตบงกช  มีเสมาบนดอกบัว  ท่ีก้านบัว  มีแถบครึ่งวงกลม  
ปลายพล้ิว  จารึกช่ือ ปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
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 อักษรย่อ  น.น. 
 ส่ีประจ าโรงเรียน  เหลือง – แดง 
 คติพจน์   สจจฺเว  อมตา  วาจา   “ ค าสัตย์แล  เป็นวาจาไม่ตาย” 
 ค าขวัญ   เรียนเด่น  เล่นดี  รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  
 เพลงประจ าสถาบัน มาร์ชนันทมุนี  มาร์ชเหลืองแดง  คืนสู่เหย้าและอาลัยเหลืองแดง 
 ท่ีต้ัง   54  หมู่  2  ถนนสุขาภิบาล  5  ต าบลบางหลวง  อ าเภอเมือง    
                                          จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12000   
    โทรศัพท์  02 – 5811825 ,02-5810981   
    โทรสาร 02 – 5815571 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน ไหว้สวย  แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน ช่วยเหลือคนพิการ  สืบสานกลองยาว 
 

แผนผังภายในโรงเรียนและพืน้ที่รอบ ๆ โรงเรียน 
 

 
หมายเลข 

    =  ห้องผู้อ านวยการ 
1   =  ประชาสัมพันธ์      2   =  ศาลาหลวงปู่         3     = เสาธง  
4   =  ห้องน้ าหญิง      5   =  ห้องน้ าชายเล็ก     6     = ห้องน้ าชาย 
7   =  โรงเก็บรถ     8   =   โรงอาหาร    9     = ศาลเจ้าพ่อดอนปิจุ 
10 =  ศาลาจงกล  11  =  เรือนหนังสือธูปกระจ่าง 12   = โรงฝึกงานคหกรรม 
13 =  โรงฝึกงานอุตสาหกรรม   14 = สนามกีฬา    15 =  สนามเปตอง 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1  ชื่อ-สกุลผูบ้ริหาร 

นายค านวนศักดิ์  ผู้อ านวยการ      โทรศัพท์ 081-8522-848  
e-mail  pathumnun@pathumnun.ac.th 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน  
2.3.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบุคลากรและงานธุรการ ฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ ใช้หลักการกระจายอ านาจ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน การแสดง
ภาระท่ีรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ มีวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA)  สามารถตรวจสอบและ
ความโปร่งใส 
 

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นายวิสูตร  ค านวนศักดิ ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
นายธวัชชัย พวกด ี

ครูปฏบิัตหิน้าที่รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
นางสุภาภรณ์ มากสืบม ี

ครูปฏบิัตหิน้าที่รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
นางชะเอม จนัทร์ลอย 

ครูปฏบิัตหิน้าที่รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายบคุลากรและงานธุรการ 

 
นางนันทพร บญุแก้ว 

ครูปฏบิัตหิน้าที่รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายงบประมาณ 

 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
นายโกวิทย์ บณุยะกาญจน 

ครูปฏบิัตหิน้าที่รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

mailto:pathumnun@pathumnun.ac.th
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2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2563 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” บริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์ พัฒนาส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 พันธกิจ 
1). พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
2). พัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
3). พัฒนาด้านเทคโนโลยี 
4). พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  
5). พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ 
1). พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีลักษณะเป็นเลิศทางด้านการส่ือสารสองภาษา ล้ า

หน้าด้านความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลก บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2). ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทียบได้ระดับชาติทุกวิชา 
3). โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
4). โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นท่ี

เกีย่วข้องท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน 
5). บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการ

เรียนการสอน  
2.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1). พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพครูและ
นักเรียนมีคุณภาพ 

2). พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

3). พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
4). พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขอนามัย 

รวมทั้งการสร้างสุนทรียภาพ 
5). พัฒนาเทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรมให้พร้อมต่อการพัฒนาาคุณภาพขององค์กรและผู้เรียน 
6). สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการระดมทรัพยากร ท้ังด้านบุคคลและปัจจัยต่าง ๆ มา

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน 
2.6. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
  1.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12 ประการ 
  1.4 บุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติทุกวิชา 
  1.6 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีน้ าหนักส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.1 บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2 จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อประเมินคุณภาพ 
  2.3 จัดท าระบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู้เรียน 
        อย่างมีคุณภาพ 
  2.4 บริหารจัดการส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายถูกต้อง 
        เหมาะสมและเป็นสากล 
  2.5 มีการจัดการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
  2.6 พัฒนาครูบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพและคุณลักษณะอันพึง 
        ประสงค์ 
  3.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  3.4 การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
  3.5 การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอัตตลักษณ์สถานศึกษาให้เด่น 
  4.1 กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.2 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  5.1 อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นสากล 
  5.2 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (1)  ครูประจ าการ มีจ านวนท้ังส้ิน  42 คน   

    ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครูผูช้่วย 
 

คร ู
คศ.1 

คร ู
คศ.2 

คร ู
คศ.3 

คร ู
คศ.4 

1 ผู้บริหาร 52 14 0 0 0 1 0 
2 คณิตศาสตร ์ 32 8 0 5 1 0 0 
3 วิทยาศาสตร์ 54 29 0 1 3 1 0 
4 ภาษาไทย 47 19 1 0 3 0 0 
5 สังคมศึกษา 38 11 3 2 0 1 0 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 29 4 2 1 0 0 0 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53 25 1 1 5 0 0 
8 ภาษาต่างประเทศ 40 12 0 3 2 0 0 
9 ศิลปะ 47 22 0 1 3 1 0 
10 กิจกรรมแนะแนว 42 1 1 0 0 0 0 

                  เฉลี่ย / รวม 44 15 8 14 17 3 0 
หมายเหตุ จากจ านวนครู ณ ปัจจุบัน 
 สรุป บคุลากรมีอายุเฉล่ีย 44  อายุราชการเฉล่ีย 15 จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ คศ.2 
มากท่ีสุด จ านวน 17  คน จ านวนครูจ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะน้อยท่ีสุด คศ.3  จ านวน 3 คน 
 

แผนภูมิแสดง จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
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แผนภูมิแสดง อายุเฉล่ียและอายุราการของครูประจ าการ 
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  (2)  อัตราจ้าง   มีจ านวนท้ังส้ิน 6 คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32 1 
2 กิจกรรมแนะแนว 28 1 
3 ภาษาต่างประเทศ 45 1 
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 29 1 
5 คณิตศาสตร ์ 37 1 
6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 26 1 
                       เฉลี่ย / รวม 33 6 

 

            (3)  นักศึกษาฝึกสอน / อื่นๆ   มีจ านวนท้ังส้ิน 7  คน 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 คณิตศาสตร ์ 23 1 
2 วิทยาศาสตร์ 24 3 
3 ภาษาต่างประเทศ 25 4 
                       เฉลี่ย / รวม 24 7 

  

 4)  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนุบสนุน   มีจ านวนท้ังส้ิน 10  คน 
 

ที ่ ฝ่าย อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 บริหารงานวิชาการ 46 1 
2 บริหารงานงบประมาณ 39 1 
3 บริหารงานทั่วไป 48 9 
4 บริหารงานปกครอง 28 1 
                       เฉลี่ย / รวม 41 12 
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 5) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากร ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ป.
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ปีการศึกษา 2561 8 51 0 8 0 67 
   

  หมายเหตุ จ านวนบุคลากร ไม่นับรวมนักศึกษาฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพครู 
 
 6) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
 

ท่ี กลุ่ม/สาระการเรียนรู ้ จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ีย 1 คน:สัปดาห์ 
1 คณิตศาสตร์ 6 15 
2 วิทยาศาสตร์ 5 21 
3 ภาษาไทย 5 17 
4 สังคมศึกษา 6 18 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 18 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 17 
7 ภาษาต่างประเทศ 10 18 
8 ศิลปะ 5 17 
9 แนะแนว 2 18 

                       เฉล่ีย / รวม 51 18 

         ด จ        :                 ด     ี         2561
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4.  ข้อมูลนักเรียน 
      

 1)   ภาคเรียนท่ี 1 ข้อมูล ณ วันท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561      
      1.1)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 858 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 7 152 103 255 37 

ม.2 5 100 73 173 35 

ม.3 5 91 72 163 33 

รวมระดับช้ัน ม.1 – ม.3 17 343 248 591 35 

ม.4 4 56 56 112 28 

ม.5 4 34 37 84 18 

ม.6 4 32 52 89 21 

รวมระดับช้ัน ม.4 – ม.6  12 122 145 267 23 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 29 465 393 858 30 
  

    

         ด  จ                       ื  1/2561
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 1.2)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  858  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.3)   จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 858 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
    1.4)   จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91 
    1.5)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    1.6)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    1.7)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91 
    1.8)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  52 คน   คิดเป็นร้อยละ 6.06 
    1.9)   สถิติการขาดเรียน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.06 
    1.10)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 0  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    1.11)  อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน แยกตามระดับช้ัน  (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1) 
 

ระดับช้ัน อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน ระดับช้ัน อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน 

ม.1 1 : 19 ม.4 1 : 14 

ม.2 1 : 18 ม.5 1 : 9 

ม.3 1 : 17 ม.6 1 : 11 

เฉล่ีย 6 ระดับช้ัน 1 : 15 

 
    1.12)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
   806 คน คิด เป็นร้อยละ 93.94 
    1.13)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 806 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.94 
    1.14)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 806 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 
    1.15)  จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  
    806 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 
    1.16)  จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    อย่างสม่ าเสมอ 806 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.94 
    1.17)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร- 
    สถานศึกษา 806 คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 
    1.18)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี 
    ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 806 คน คิดเป็นร้อยละ  93.94 
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  2)  ภาคเรียนท่ี  2  ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
       2.1)   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  813 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 7 148 103 251 36 

ม.2 5 96 72 168 34 

ม.3 5 71 69 140 28 

รวมระดับช้ัน ม.1 – ม.3 17 315 244 559 33 

ม.4 4 51 54 105 27 

ม.5 4 34 34 68 17 

ม.6 4 30 51 81 21 

รวมระดับช้ัน ม.4 – ม.6 12 115 139 254 21 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 29 430 383 813 28 

      

         ด  จ                       ื  2/2561
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 2.2)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  813  คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.3)   จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 813 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.4)   จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 
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    2.5)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    2.6)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    2.7)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 
    2.8)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
    2.9)  สถิติการขาดเรียน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
    2.10)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 0  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
    2.11)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
                    -  ม.3  จ านวน 139 คน จบหลักสูตร 136 คิดเป็นร้อยละ 97.84 
                     -  ม.6  จ านวน 81 คน จบหลักสูตร 80 คน คิดเป็นร้อยละ 98.77 
    2.12) อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน ระดับช้ัน อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน 

ม.1 1 : 18 ม.4 1 : 14 

ม.2 1 : 17 ม.5 1 : 9 

ม.3 1 : 14 ม.6 1 : 11 

เฉล่ีย 6 ระดับช้ัน 1 : 15 

 
     2.14)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
    813 คน คิด เป็นร้อยละ 100 
    2.15)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 813 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.16)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 813 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.17)  จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา  
      813 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.18)  จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      อย่างสม่ าเสมอ 813 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.19)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร- 
      สถานศึกษา 813 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.20)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี 
     ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 813 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 5.1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 
ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2561 (รายวิชาพื้นฐาน) 
 

 

ระ
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จ า
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น
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น 
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สุข
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ตร

ี-ศ
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กา
รง

าน
ฯ 

 

อัง
กฤ

ษ 

ภาคเรียนที่ 1/2561         
ม.1 255 125 125 116 223 116 252 85 85 82 
ม.2 173 68 42 76 53 108 156 107 107 80 
ม.3 163 55 68 103 156 121 129 125 125 67 
รวม 591 248 235 295 423 345 537 317 317 229 
คิดเป็นร้อยละ 41.96 39.76 49.92 71.53 59.90 95.17 53.64 53.64 53.64 
ม.4 112 62 70 49 100 69 82 103 103 73 
ม.5 71 60 32 11 60 61 45 38 38 10 
ม.6 84 41 27 69 80 - 53 53 53 45 
รวม 267 163 129 129 240 130 180 194 194 128 
คิดเป็นร้อยละ 61.05 48.31 48.31 89.89 66.33 70.87 72.66 72.66 72.66 

ภาคเรียนที่ 2/2561         
ม.1 251 141 125 51 199 146 323 112 112 82 
ม.2 168 69 42 93 77 81 121 63 63 70 
ม.3 140 46 68 122 87 84 117 108 108 67 
รวม 559 256 235 266 363 311 552 283 283 219 

คิดเป็นร้อยละ 42.74 42.04 47.58 64.94 55.64 98.75 50.63 50.63 50.63 
ม.4 105 46 70 65 68 69 98 62 62 48 
ม.5 68 54 32 45 50 61 67 42 42 10 
ม.6 81 65 27 47 73 - 78 73 73 45 
รวม 254 165 129 157 191 103 243 177 177 103 
คิดเป็นร้อยละ 64.96 50.79 61.81 75.20 40.55 95.67 69.69 69.69 69.69 

เฉลี่ยรวม 52.68 48.76 51.91 75.39 55.61 90.12 61.66 61.66 61.66 
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 5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5.2.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี และ 
   ระดับประเทศ  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.65 23.88 29.32 25.91 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 55.80 31.62 36.57 31.00 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ 57.36 33.28 37.46 31.36 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
สรุปคะแนนเฉลี่ย  ในทุกรายวิชา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ และคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

ลลลลล 
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5.2.2) เปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
         ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

                                    รายวิชา 
ปี 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยปี 2559 42.53 26.89 32.44 28.85 
คะแนนเฉลี่ยปี 2560 42.07 21.15 28.96 27.20 
คะแนนเฉลี่ยปี 2561 43.65 23.88 29.32 25.91 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2559-2561 41.24 24.98 30.76 27.41 
%การพัฒนาระหว่างปี 2560-2561 +1.58 +2.73 +0.36 -1.29 
สรุปคะแนนเฉลี่ย  ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเพ่ิมข้ึน ในรายวิชาภาษาอังกฤษมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 ลดลง 
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 5.2.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี และ 
   ระดับประเทศ  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมฯ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 37.97 31.75 21.20 25.75 24.62 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.31 35.50 33.58 31.17 34.02 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.16 35.48 31.04 30.75 31.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 31.16 30.72 30.51 31.41 
สรุปคะแนนเฉลี่ย  ในรายวิชาสังคมศึกษามี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในรภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีผลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561
ต่ ากว่าเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4) แผนภูมิแสดง เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
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          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2561 
 

                                            รายวิชา 
ปี 

ภาษาไทย สังคมฯ คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยปี 2559 41.48 32.45 19.81 27.97 22.92 
คะแนนเฉลี่ยปี 2560 36.86 29.35 18.01 23.80 21.15 
คะแนนเฉลี่ยปี 2561 37.97 31.75 21.20 25.75 24.62 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560-2561 38.77 31.18 19.67 25.82 22.9 
%การพัฒนาระหว่างปี 1.11 2.40 3.19 1.95 3.47 
สรุป ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มคีะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาสูงกว่า 
ปีการศึกษา 2560 
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6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 6.1) จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ันเรียน 
จ านวน 
ห้อง 

เพศ 
รวม 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่ง คิดเป็น 

ชาย หญิง เรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 

ม.1 7 148 103 251 251 100 

ม.2 5 96 72 168 168 100 

ม.3 5 71 69 140 140 100 

รวมระดับช้ัน ม.1 – ม.3 17 315 244 559 559 100 

ม.4 4 51 54 105 105 100 

ม.5 4 34 34 68 68 100 

ม.6 4 30 51 81 81 100 

รวมระดับช้ัน ม.4 – ม.6 12 115 139 254 254 100 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 29 430 383 813 813 100 
 

 6.2) จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ันเรียน 
จ านวน 
ห้อง 

เพศ 
รวม 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่ง คิดเป็น 

ชาย หญิง เรียนรู้นอกโรงเรียน ร้อยละ 

ม.1 7 148 103 251 251 100 

ม.2 5 96 72 168 168 100 

ม.3 5 71 69 140 140 100 

รวมระดับช้ัน ม.1 – ม.3 17 315 244 559 559 100 

ม.4 4 51 54 105 105 100 

ม.5 4 34 34 68 68 100 

ม.6 4 30 51 81 81 100 

รวมระดับช้ัน ม.4 – ม.6 12 115 139 254 254 100 

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6 29 430 383 813 813 100 
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 6.3)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2559 2560 2561 
1. E-Library 140 200 210 

2. ห้องสมุด 170 180 185 

3. ห้องพิพิธภัณฑ ์ 170 180 185 

4. อาคารไทย-ญี่ปุ่น 170 180 185 
  

 6.4) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
จ านวนคร้ังที่ใช้/ปี   ( 3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2559 2560 2561 
1. วัดบริเวณรอบๆโรงเรียน (วัดบางหลวง) 13 15 20 
2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 0 2 
3. ไบเทคบางนา 2 2 2 
4. ค่ายลูกเสือ 1 1 1 
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 1 0 1 
6. อนุสรณ์สถาน 1 1 0 
7. พระเมรุมาศ สนามหลวง 0 1 0 
8. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี 0 0 1 
9. ท้องฟ้าจ าลองรังสิต 0 0 2 

  
 6.5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 1)  ช่ือ-สกุล คุณแฮนด์ Eduzones (VDO) ให้ความรู้เรื่อง แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ต้น - ม.ปลาย 
สถิติการให้ความรู้จ านวน 2 ครั้ง/ปี เมื่อวันท่ี 29-30 สิงหาคม 2561  
 2)  ช่ือ-สกุล คุณปิยาพัชญ์  ปุลินพัฒนา ให้ความรู้เรื่อง ทดสอบความถนัดในอาชีพ 
 จ านวน 1 ครั้ง/ปี วันท่ี 13 มิ.ย. 61 
 3)  ช่ือ-สกุล คุณภูมิใจ  ต้ังสง่า และ คุณณัฐกานต์  ประสพสาย ให้ความรู้รายการชูรักชูรส 

กิจกรรม รักเลือกได้จ านวน 1 ครั้ง/ปี เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 61 
 4) ช่ือ-สกุล กรมจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้เรื่อง การท าแบบสอบถามบุคลิกภาพ กรม
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันท่ี 4 ก.ค. 61 
 5) ช่ือ-สกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่อง การท าแฟ้มสะสมผลงาน เมื่อวันท่ี 1 
ส.ค. 61 
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7. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 2,058,800.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,977,942.00 
เงินนอกงบประมาณ 1,973,610.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,789,556.00 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 0.00 งบอื่นๆ (ระบุ) 0.00 

รวมรายรับ 4,032,410.00 รวมรายจ่าย 3,767,498.00 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ 49.05 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 44.38 ของรายรับ 
 

8. สภาพชุมชนโดยรวม 
 8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกึ่งสังคมเมือง ชุมชนด้ังเดิมค่อนข้างน้อยประชากร
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่  มีฐานะต้ังแต่ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะเป็น
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  สถานท่ีของส่วนราชการ ตลอดจนมีวัด  
ท่ีเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวไทยและชาวมอญ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง  
เกษตรกร   เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม ท้ังท านา ท าสวนผัก และท าสวนผลไม้ และแหล่งโรงงาน
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป    
คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีส่งข้าวแช่แห่หางหงส์ ประเพณีจุดลูกหนู กวนข้าวทิพย์   
 

8.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ  37.85   
           ประกอบอาชีพ     รับจ้าง                  คิดเป็นร้อยละ   54.70 
           นับถือศาสนา        พุทธ     คิดเป็นร้อยละ   99.08 
           ฐานะทางเศรษฐกิจ /  รายได้โดยเฉล่ีย  ต่อครอบครัว  ต่อปี  120,000 บาท 
           จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว      4    คน 

8.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
สถานท่ีต้ังของโรงเรียนห่างจากถนนสายหลัก  ประมาณ  2  กิโลเมตร การเดินทางไม่ค่อยสะดวก 

บริเวณพื้นท่ีของโรงเรียนแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือส่วนท่ีเป็นอาคารเรียน และอาคารประกอบ มีพื้นท่ี  15 ไร่  57  
ตารางวา  และอีกส่วนเป็นสนามกีฬา  เนื้อที่  8  ไร่  3 งาน  86 ตารางวา  มีถนนซอยผ่านกลาง ไม่สะดวกต่อ
การบริการนักเรียน 
 

 เนื่องด้วยโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นชนบทกึ่งสังคมเมือง ประชากรไม่แออัด  มีท้ังชุมชนท่ีด้ังเดิมมีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และชุมชนท่ีย้ายเข้ามาใหม่ รอบบริเวณโรงเรียนมีพื้นท่ีท าสวน และโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นข้อดีท่ีมีแหล่งเรียนรู้      ผู้ปกครองของนักเรียนกึ่งหนึ่งมิใช่คนในท้องถิ่น มีการเคล่ือนย้ายอยู่
ตลอด  ฉะนั้นนักเรียนของโรงเรียนจึงมีการย้ายเข้าและลาออกเป็นจ านวนค่อนข้างมาก สาเหตุหนึ่งคือ ย้าย
ติดตามผู้ปกครอง 
 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่าฯ  มูลนิธิเพื่อการศึกษา
และชมชน  ด้วยการมีจิตศรัทธาในการบริจาคเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด
มีมูลนิธิเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  5  มูลนิธิ  คือ มูลนิธิสวิง – อนงค์  วงษ์ดนตรี  มูลนิธิวิโรจน์ – วันดี   
เจริญพฤกษาชาติ  มูลนิธิเย็น – แสวง  ผลละออ  มูลนิธิมงคล– จงกล  ปกระจ่าง  และมูลนิธิกนกวรรณ 
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ต าแหน่งและให้การพัฒนาการศึกษาด้วยดี  นอกจากนี้ ชุมชนยังช่วยเหลือดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน  และมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
 

 

9. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
     ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 9.1 อาคารเรียน     จ านวน     4    หลัง   ดังนี้ 
  1)  อาคารเรียนแบบ  216 ก   จ านวน    16   ห้อง    สร้างปี พ.ศ. 2518 
  2)  อาคารเรียนแบบ  216 ค  จ านวน    16   ห้อง    สร้างปี พ.ศ. 2531 
  3)  อาคารเรียนแบบ  216 ล (ปรับปรุง)    จ านวน    16   ห้อง    สร้างปี พ.ศ. 2535 

4)  อาคารเรียน  อบจ.สห.   จ านวน    13   ห้อง    สร้างปี พ.ศ. 2553 
 9.2  อาคารฝึกงาน   จ านวน 2    หลัง  ดังนี้ 
  1)  อาคารฝึกงานแบบ   102/27  จ านวน    1    ห้อง      สร้างปี พ.ศ. 2521 
  2)  อาคารฝึกงานแบบ  คหกรรมศิลป์        จ านวน    1    ห้อง      สร้างปี พ.ศ. 2523 
 9.3  การใช้อาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยู่แล้ว 
  1)  ใช้เป็นห้องเรียนปกติ      รวม            25 ห้อง 
  2)  ใช้เป็นห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู    รวม         7         ห้อง 
  3)  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ รวม      16 ห้อง 
 9.4  ห้องเรียนพิเศษและส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
  1)  คอมพิวเตอร์              จ านวน      127    เครื่อง 
  2)  ระบบอินเทอร์เน็ต                     4     หมายเลข 
  3)  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    รวม          6 ห้อง 
  4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา     รวม            1 ห้อง 
  5)  แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ                  

 -  ห้อง  E-Library    รวม  1 แห่ง 
 -  ห้องสมุด   รวม  1 แห่ง 
 -   ห้องพิพิธภัณฑ์ รวม  1 แห่ง 
 -   อาคารไทย-ญี่ปุ่น รวม  1 แห่ง 

     9.5  ส้วม 
1) ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27  ปีท่ีสร้าง 2534 1 แห่ง 
2) ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27  ปีท่ีสร้าง 2536 1 แห่ง 
3) ส้วมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง /27  ปีท่ีสร้าง 2544 1 แห่ง 

 

     9.10  อื่นๆ 
1) บ้านพักครู  อื่นๆ (สร้างเอง) จ านวน  3  หลัง สร้างปี พ.ศ.2518    
2) บ้านพักครู อื่นๆ (สร้างเอง) จ านวน  1  หลัง สร้างปี พ.ศ.2519 
3) บ้านพักครูอื่น อื่นๆ(สร้างเอง) จ านวน  2  หลัง  สร้างปี พ.ศ.2520 
4) บ้านพักครู อื่นๆ(สร้างเอง) จ านวน  1  หลัง  สร้างปี พ.ศ.2521 
5) บ้านพักครู  อื่นๆ(สร้างเอง)  จ านวน  1  หลัง  สร้างปี พ.ศ.2522 
6) บ้านพักภารโรง อื่นๆ จ านวน 1  หลัง  สร้างปี พ.ศ.2537   
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7) บ่อน้ าต้ืน อื่น ๆ จ านวน  1  แห่ง  สร้างปี พ.ศ.2553   
8) สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน  1  แห่ง  สร้างปี พ.ศ.2551 
9) ถังเก็บน้ า  แท้งค์น้ า  จ านวน 1 แท้งค์  สร้างปี พ.ศ.2553   
10) รั้วคอนกรีต  สร้างปี พ.ศ.2539 
11) ถนนคอนกรีต  สร้างปี พ.ศ. 2534 
 

     9.11 จ านวนห้องเรียนท้ังหมด    27  ห้องเรียน    แบ่งเป็น 
ช่วงขั้นที่  3      ม.1  - ม.3    จ านวน  5  :  5  :  5  ห้องเรียน       

   ช่วงช้ันท่ี  4     ม.4  -  ม.6    จ านวน  4  :  4  :  4  ห้องเรียน 
     

10.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องต้น 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(2 นก.) 120(2 นก.) 240(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880        (22 

นก.) 
88(22 นก.) 88(22 นก.) 1,560 (39 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า  
1,600 ชม. 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
ปีละไม่น้อยกว่า 1,280 ช่ัวโมง 

รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
3,600 ชม. 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้มีการปรับให้หลักสูตรโรงเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรระดับท้องถิ่น ซึ่งศึกษาจาก
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคความรู้ท่ีได้จากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ มาใช้ในการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มาก
ท่ีสุด จัดการเรียนการสอนโดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน 
เช่น การให้คะแนนร่วมกันของครูหลายๆ วิชา  ตลอดจนมีการจัดค่ายวิชาการให้ความรู้กับนักเรียนท่ีอยู่ต่าง
โรงเรียน ท้ังระดับประถมและมัธยม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นวัน
ส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนทุกอย่างเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
คิด การจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน เช่น จัดท าโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง พัฒนานักเรียนท่ีมี
ปัญหาการอ่าน การเขียน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1) นักเรียนเข้าใหม่ (ม.1) ผ่านการคัดกรอง/สอบวัดความรู้ เรียน
ปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 2) พัฒนาต่อเนื่องใน ระดับช้ันมัธยมต้น (ม.1-3) จัดคาบเรียนเพิ่มเวลารู้ วิชา
อ่านเขียน 1 คาบ/สัปดาห์  จัดสอนซ่อมเสริม มีการ วัด/ประเมิน/ติดตามผลต่อเนื่อง ท าการประเมิน
ความสามารถทางการอ่านการเขียน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa) 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ได้แก่เดือนมิถุนายน สิงหาคม พฤศจิกายน และมกราคม  ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนอ่าน
และบันทึกความรู้ โดยใช้กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (สัปดาห์ห้องสมุด) 
   

2. ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนมีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม  มีลักษณะความเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี รักการท างาน ท างานอย่างมีความสุขมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ ท่ีตนเอง
สนใจ นักเรียนได้จัดแสดงโครงงาน ผลงาน และเลือกชุมนุมตามความถนัดและ ความชอบ ตามความสนใจ 
ของผู้เรียน และได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนชุมชน ด้านสุขอนามัยนักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออก มอง
โลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ ให้เกียรติผู้อื่นและมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและส่ือต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน
ฟังพูด เขียนและต้ังค าถาม มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ร่วมกันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และการน าเสนอผลงาน นักเรียนมีทักษะการคิด สรุป ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ฟัง ดู พูด และส่ือสารด้วยการพูด หรือ เขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธี  แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบนักเรียน โดยการจดบันทึกในสมุดรักการอ่านส่งทุกสัปดาห์  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียท้ัง 8 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีผลการประเมิน สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมี  ผลการสอบ
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ระดับชาติท่ียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แต่ผลการเปรียบเทียบโอเน็ต กับปีการศึกษาท่ีผ่านมามีการ
พัฒนาขึ้นโดยสังเกตจากผลคะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับทางวัด บางหลวง ในการเข้าร่วมบุญวันส าคัญต่างๆ และร่วมการพัฒนาวัดให้มีความสะอาด 
เพื่อปลูกฝังความมีจิต สาธารณะ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์    มีความเอื้ออาทรต่อ ผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความ
ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
 

4 3 2 1 4 3 2 1

543 57 106 152  69.93 498 57 105 153  68.27

555 53 142 108  70.86 510 53 141 109  69.25

295 255 203 105  64.10 250 255 201 107  62.12

195 350 300 13  63.52 151 351 299 12  61.75

205 321 220 112  61.31 161 325 215 112  59.78

740 16 53 49  88.11 695 15 53 50  87.33

595 131 120 12  84.62 550 130 121 12  83.64

600 126 110 22  84.62 554 130 107 22  84.13

742 15 51 50  88.23 696 15 52 50  87.45

777 25 52 4  93.47 778 26 6 3  98.89
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 76.58
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3.จุดเด่น 

1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
2. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการท างานอยู่ในเกณฑ์ด ี
4. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคมอยู่ในเกณฑ์ดี 
5. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 
6. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
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4.จุดควรพัฒนา 
      1. นักเรียนขาดงบประมาณในการหาอุปกรณ์ และนักเรียน ในบางระดับช้ันมีการย้ายระหว่างภาคเรียน
ส่งผลให้กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 
     2. นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวยากจนขาดการส่งเสริมให้รักการอ่าน จึงมีผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ต้องเร่งพัฒนา 
 
หลักฐานร่องรอยที่ด าเนินการ  

1.บันทึกการอ่าน 
2.ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาฯ 
3.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.สถิติการใช้ห้องเรียนรู้ต่างๆ 
5.ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 
6.ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน 
7.สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
8.การบันทึกน้ าหนักส่วนสูง และการค านวณค่าสัดส่วนฯ 
9.ผลการประเมิน SDQ 
10.สรุปแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
11.ผลการประเมินการท ากิจกรรมแนะแนว 
12.การบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
13.การประเมินกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
14.บันทึกรายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
15.แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม 
ระดมสมองการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2559-2563) โดยจัดท า  SWOT 
โรงเรียนปรับเปล่ียนและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียน ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผน พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดย 
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร      ในโรงเรียน
เพื่อ วางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ อบรม เพิ่มความรู้และความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังภายในโรงเรียน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน พร้อมจัดปัจจัยพื้นฐาน บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและสรุปผลการ ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุก กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง
ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาของโรงเรียนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา(แผน 3-5 ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ  พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา  คุณภาพ
การศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา รับการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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ใช้รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยมีประเด็นการพิจารณา
ดังนี้ 
 

4 3 2 1 4 3 2 1

414 207 164 73  72.38 398 208 154 53  74.54

456 153 190 59  70.98 469 114 150 80  71.71

290 350 111 107  74.59 255 356 100 102  75.15

390 240 116 112  73.43 350 251 100 112  73.92

406 300 140 12  82.28 360 321 120 12  83.76

541 65 152 100  70.63 380 216 112 105  73.31

346 255 195 62  70.05 400 231 172 10  77.61

 78.16  81.02

 79.55

6.      ่ี    อ    ฝ่   ี            ี   ือ        
     ือใ              ด อ   อ     จ ด        ใ   ี
     พ    ด     ฐ  

        ้

            1             2
  ด       พ       ้ี/    ฐ    อ    อ 

     ี   ่ี ด 
  ด  

     พดี   ้  

  ด       พ       ้ี/    ฐ    อ    อ 
     ี   ่ี ด 

  ด       พ
ดี   ้  

1. โ    ี   ี        ด  ้                   พ  ธ  จ
          ถ         อ                     อด   อ 
         อ     อ          อ ถ  ่อ      ด จ 
2. โ    ี  พ ฒ          ่ี         ี            ้     
        ด         อ      ็    ธ   
3. โ    ี  พ ฒ               ใ   ี      ่ี    ญ   
     ีพ   ี                ถ               ฐ  
        
4. โ    ี        จ ด     อ            ่ี ี    ถ    อ 
   ถ                          ใ   ด      ด         
อ      ็     
5. โ    ี  จ ด   พ  ด  อ         พ         ่ีดี
          ใ       ี  ใฝ่  ี        ่ถ            ้     

            2

                    ฐ      2     ด ี        

7. โ    ี   ี            ด                        
            จ ด        อ               ด จ    
  ิดโอ   ใ       ่ี    อ  ี        

                               ฐ      2             1

 

 
3. จุดเด่น 
 1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีเย่ียม 
 2. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 3. โรงเรียนพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรเพิ่มระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้  และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3. โรงเรียนพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. โรงเรียนควรเพิ่มการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 5. ควรจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้นรวมท้ังการท า
ข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยใกล้ๆ ในการน านักเรียนฝึกทักษะและวิชาชีพ 
 6. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 
 
ร่องรอบหลักฐาน 

1.แผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี,5ปี 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
3.หลักสูตรสถานศึกษา 
4.รายงานผลการสรุปประเมินงาน/โครงการรายปี 
5.โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.แผนการสอนรายบุคคลและบันทึกหลังการใช้แผน 
7.สถิติการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคคลากรในโรงเรียน 
8.บันทึกการประชุมครูประจ าเดือน 
9.สารสนเทศฝ่าย/งานต่างๆ 
10.บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา,การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการ
ประชุม วางแผน การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคณะครู ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมให้ข้อมูล และร่วม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และให้คณะครูร่วมกันจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปรับหลักสูตรใหม่ 
เตรียมแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นการนิเทศ โดยด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ รวมถึง
การน าข้อแนะน าต่าง ๆ จากคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าและ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการจัดท าหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร่วมประชุมบูรณาการใช้หลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียน ท าการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการเก็บข้อมูล สะท้อนผลจุดท่ีดี จุดท่ีควรปรับปรุงเพิ่ม
จากการใช้หลักสูตร   
 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2561 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงานโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง กับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง การเผยแพร่ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนของ DLIT ท่ีมีความสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและเป็นการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอีกทางหนึ่ง มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีให้ครูทุกคนท างานวิจัย ในช้ันเรียน 1 เรื่อง/ปี
การศึกษา ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ 
จริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
หา นวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการนิเทศติดตามจากวิชาการ
โรงเรียน โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
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4 3 2 1 4 3 2 1

351 124 252 131  55.36 345 125 212 131  57.81

453 198 110 97  75.87 407 199 110 97  74.54

448 160 149 101  70.86 367 226 300 86  72.94

405 256 134 63  77.04 359 257 134 63  75.77

198 346 210 104  63.40 176 347 200 90  64.33

711 20 117 10  85.20 665 21 117 10  84.38

492 201 101 64  80.77 446 212 101 54  80.93

592 73 140 53  77.51 592 74 140 7  81.92

438 173 140 107  71.21 392 179 140 102  70.23

411 200 140 107  71.21 365 201 140 107  69.62

306 225 212 115  61.89 260 226 212 115  59.78

311 356 99 92  77.74 265 357 99 92  76.51

 72.34  72.40

 72.37

6. จ ด  จ    ใ       ี   ด   ี     จ         ี             ัญญ   อ ถ  ่  ใ 
   จ ด     ี      อ 

        ้

            1             2
  ด       พ       ้ี/    ฐ    อ    อ 

     ี   ่ี ด 
  ด  

     พดี   ้
  

  ด       พ       ้ี/    ฐ    อ    อ 
     ี   ่ี ด 

  ด  
     พดี   ้

  
1.      ี   ี        ใ                อ        ด  ้ือ        จ     ่ี
 อด   อ          ใจ       ถ  ด  ็          อ      ็    ธ      ้
    2.   ิดโอ   ใ       ี    ี     โด                ด  ด  ฏ     จ    ด   
  ธี             ี      ่ี              อ                   ถ     ใ  ใ 
 ถ           ๆ  ด   ็ อ    ดี
3. จ ด  จ    ใ       ี   ด ฝึ          ด ออ         อ        ด     
  ด  ็     ด  ็        อ                     จ   ่ือ   โ โ  ีด      อ 
อ      ็    ธ        อ  ่ือ 

4.      ี   ด   ี     โด   ่ือ โ                   ี             ด       ๆ

5.      ี         ี      ่ี    อ   ี        ใ      ด            

            2

                    ฐ      3    ด ี        

9.  ี   ้ อ    จ อ           อ      ็     

10. ใ     ่ือ  ือ     ธี     ด             ่ี             ้         
   จ ด     ี      อ 

7.       ี          ด       ด  ็   ือ    จ ด  จ         ี      อ 
อ      ็    ธ        อ  ่ือ 
8.             ี  จ     พจ   

11.      ี         ี      ่ี    อ   ี        ใ      ด            

12 ใ    อ     อ             ี            ี       พ ฒ     อ 

                               ฐ      3             1

 
 
 

3.จุดเด่น 
 1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีเย่ียม 
 2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเป็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอยู่ใน
เกณฑ์ ระดับดี 
 5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น รักการ
อ่าน  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
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4.จุดควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคล อย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
 2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 3. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 4. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 5. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ เป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
 
ร่องรอยหลักฐาน 

1.แบบประเมินตนเองรายบุคคล 
2.สรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
3.โครงสร้างรายวิชาต่างๆ 
4.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 
5.บันทึกหลังการสอนในรายวิชาต่างๆ 
5.ช้ินงาน/ผลงานของนกัเรียนหลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.ตัวอย่างแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆ 
7.ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
8.แบบบันทึกการวัด ประเมินผล รู้แบบต่างๆ เช่น แบบบันทึกการประเมินโครงงาน ฯลฯ 
9.บัญชีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี รวมทั้งสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
10.รายงานการจัดกิจกรรมของโรงเรียนท้ังในและนอกสถานท่ี 
11.รายช่ือวิทยากรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
12.บัญชีรายช่ือกิจกรรมชุมนุมต่างๆตามความสนใจ 
13.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ 3 ดี 
 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีท้ังนี้เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดี ท้ังนี้
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ ต้องการพัฒนา
ตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชนท้องถิ่นจนมีผลการ พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความประพฤติ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนดปรากฏอย่างชัดเจนดังท่ีปรากฏผลประเมินใน  
มาตรฐานท่ี 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร  ผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี        
มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินหรือผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบท  
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่ือการเรียนรู้ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ แก้ปัญหา
รายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  ด าเนินงานตามระบบการประกัน  คุณภาพภายใน
อย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยโรงเรียนให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
ของโรงเรียนเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนใน 
ระดับสูง 
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ส่วน 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา และจากผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุด ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต และต้องการความ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

1.สรุปผล 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดพัฒนา 
 1.นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
 2.นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและความหลากหลายอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 3.นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อการฝึกงาน หรือการท างานอยู่ในเกณฑ์ดี 
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคมอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 5.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 

      1. นักเรียนขาดงบประมาณในการหาอุปกรณ์ และ
นักเรียน ในบางระดับช้ันมีการย้ายระหว่างภาคเรียนส่งผลให้
กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 
     2. นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวยากจน
ขาดการส่งเสริมให้รักการอ่าน จึงมีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน ท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ต้องเร่งพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียน]] 
 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

จุดเด่น จุดพัฒนา 
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีเย่ียม 
 2. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจตรงกับ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 3. โรงเรียนพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง อยู่ในเกณฑ์ ดี 

          1. โรงเรียนควรเพิ่มระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้  และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วม รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3. โรงเรียนพฒันาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. โรงเรียนควรเพิ่มการก ากับ ติดตาม นิเทศ
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
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เหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 
 5. ควรจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้นรวมทั้งการท า
ข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กับสถานประกอบการหรือ
มหาวิทยาลัยใกล้ๆ ในการน านักเรียนฝึกทักษะและ
วิชาชีพ 
 6. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย ขาดการประสานงานระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดเด่น จุดพัฒนา 
          1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง อยู่ใน
เกณฑ์ ระดับดีเย่ียม 
 2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเป็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณา
การสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์ ระดับดี 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี
สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอยู่ในเกณฑ์ 
ระดับดี 
 5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
แสดงออก  น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
คิดเป็น รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 

 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  ก าหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคล อย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
 2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 3. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
 4. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
 5. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับ เป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
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2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 1. พัฒนาครูเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศและมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการ PLC ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการแลก
เปล่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
 3. มีมาตราการในการประกันคะแนนร้อยละ 80 เพื่อลด 0, ร, มส. ในปีการศึกษาต่อไป 
 4. เปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของชุมชนด้านวัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี การละเล่นกลอง
ยาว 
 5. สร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรวมท่ีมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
นักเรียนเรียนรวมหรือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น  
 2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 3. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
 4. ด้านการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือ นวัตกรรมท่ีมีความ
ทันสมัย และอุปกรณ์ต่างๆท่ีช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4  

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

1. รางวัลความส าเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน(เฉพาะท่ีส าคัญ) 
2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  รับการประเมินระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 
8. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
10. ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
11. ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
12. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
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1. รางวัลความส าเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน(เฉพาะที่ส าคัญ) 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

นักเรียน 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม  การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   
รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561  งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
ครู 
ชื่อ-นามสกุล  นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน  

 รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้ฝึกซ้อม งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

นักเรียน 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ได้แก่ 1. เด็กชายชัยธวัช  วงศ์มะเซาะ นักเรียนระดับช้ัน ม.2/4 
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วิลา  นักเรียนระดับช้ัน ม.2/4 

รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.2561 งานมหกรรมและความสามารถ
ทางศิลปหัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
ได้แก่  1. นายชานท์  ภู่เกล้ียง 

2. นางสาวสุภาวดี  เขียวแก้ว 
รางวัลท่ีได้รับ เหรียญเงิน จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.2561  งานมหกรรมและความสามารถ

ทางศิลปหัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันนักประดิษฐ์ประปี 2562 
ได้แก่  1. นายชานนท์ ภู่เกล้ียง     นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 

2. นายธรรมรงค์ ธรรมเนียมดี  นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 
3. นายศิริมงคล  สอนทรง   นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 

 4. นางสาววิรวรรณ  ศรีใส  นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 
 5. นางสาวสุรีภรณ์ จันตะโส  นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 
 6. นายอนุวรรษ  เลิศนิลรัตน์  นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 
 7. นายสุเมธ บางหลวง   นักเรียน ระดับช้ัน ม.6/1 
 8. นางสาวเบญจมาศ  แก้วพวง  นักเรียน ระดับช้ัน ม.5/1 
 9. นายฐิติพงษ์   นิมมา   นักเรียน ระดับช้ัน ม.5/1 
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 10. นางสาวมัทนา  พนมวนาภิรัต  นักเรียน ระดับช้ัน ม.5/1 
 11. นางสาววรัญญา มั่นศรี  นักเรียน ระดับช้ัน ม.5/1 
 12. นางสาวภัทรานิษฐ์  รุ่งทวีทรัพย์ นักเรียน ระดับช้ัน ม.5/1 
รางวัลท่ีได้รับ เกียรติบัตร จาก วช. เมื่อวันท่ี 2-6  ก.พ. 2562  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
ครู 
ชื่อ-นามสกุล นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ีงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 11-13 ก.พ.61 
ได้รับรางวัลผู้ก ากับกองลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี 2561 จากโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  เมื่อ

วันท่ี 19 พ.ย.61 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 19 ปีการศึกษา 2561 
: Stanley  Scence  Project : นวัตกรรมจากการเรียนรู้สู่อนาคต โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานีร่วมกับ
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย เมื่อ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562   

ชื่อ-นามสกุล นายส าราญ  คงถวิลวงศ ์
ได้รับการแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการฝ่าย ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร จาก ส.พ.ฐ. 

วันท่ี 11-13 ก.พ.61 
ได้รับการแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการด้านการส่ือสารปลอดภัยและจราจรจาก ส.พ.ฐ. วันท่ี 11-13 ก.พ.

61 
ชื่อ-นามสกุล  นายประณต  วงษ์ทน   
รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

เหรียญทอง จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.2561 งานมหกรรมและความสามารถทางศิลปหัถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา ฐิตพีรวัฒน์ 
รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

เหรียญทอง จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.2561 งานมหกรรมและความสามารถทางศิลปหัถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรอุมา  สิงห์สวัสด์ิ 
- รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน จาก 

สพม.4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.2561  งานมหกรรมและความสามารถทางศิลปหัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 - เกียรติบัตร จาก วช. เมื่อวันท่ี 2-6  ก.พ. 2562  งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2562 กิจกรรม ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันนกัประดิษฐ์ประปี 2562 

- รางวัลท่ีได้รับ ผู้ก ากับลูกเสือดีเด่น ปีการศึกษา 2561 จาก  โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบ ารุง” เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

- รางวัลท่ีได้รับ มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(SS.W.B.)และมีสิทธิ์ประดับวูดแบดจ์
สองท่อน ปีการศึกษา 2561 จาก  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 
2561 
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- รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมครั้ง ท่ี 68 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวัน ท่ี 10-11 
พฤศจิกายน 2561 

- รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 10-11 
พฤศจิกายน 2561 

- รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เมื่อวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2561 
 - รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 10-
11 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

นักเรียน 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ัน ม.ต้น  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ  จาก สพฐ. เมื่อวันท่ี 25-27 ธันวาคม 2561  
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ัน ม.ต้น 

ชนะเลิศอันดับ1  รางวัลท่ีได้  เหรียญทอง จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561  (เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันระดับชาติ) 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  ระดับช้ันม.ต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
รางวัลท่ีได้  เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561  (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ) 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์อนุรักษ์  ระดับช้ัน ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลท่ีได้  
เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ระดับช้ัน ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลท่ีได้  
เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561   

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับช้ัน ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลท่ีได้  เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561   

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับช้ัน ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2  
รางวัลท่ีได้  เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561   

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับช้ัน ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศ รางวัล
ท่ีได้  เหรียญทอง จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561   

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับช้ัน ม.ปลาย รางวัลรอง
ชนะเลิศ รางวัลท่ีได้  เหรียญเงิน จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561   

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลท่ีได้  
เหรียญเงิน จาก  สพม.4    เมื่อวันท่ี  10-11 พฤศจิกายน  2561 
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ครู 
 ชื่อ นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน  
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนัก เรียนเข้าแข่งขัน  “เด่ียวระนาดทุ้ม ”ระดับช้ันม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญ
ทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ันม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ร าวงมาตรฐาน ”ระดับช้ันม.ปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ัน ม.ปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561  รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ชื่อ นายธวัชชัย พวกดี 
           ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “เด่ียวระนาดทุ้ม ”ระดับช้ันม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญ
ทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ันม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญ
ทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ร าวงมาตรฐาน ”ระดับช้ันม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ัน ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
         ชื่อ นางนฤชล ชัยจิต 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “วาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ”
ระดับช้ัน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “วาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ”
ระดับช้ัน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 68  ประจ าปี
การศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญทอง” จาก  สพฐ. เมื่อวันท่ี 26-27 ธันวาคม 2561 
         ชื่อ  นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ 
         ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ”ระดับช้ัน ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
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ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ขับร้องเพลงสากลชาย ”ระดับช้ัน ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลท่ีได้รับ 
“เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ”ระดับช้ัน ม.
ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561รางวัลท่ี
ได้รับ “เหรียญเงิน” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “วงดนตรีสตริง ”ระดับช้ัน ม.ปลายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญ
เงิน” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 

ช่ือ นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ันม.ต้น 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “ร าวงมาตรฐาน ”ระดับช้ันม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
          ช่ือผลงาน/กิจกรรม ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน “นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ”ระดับช้ัน ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ครั้งท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลท่ีได้รับ “เหรียญทอง” จาก  สพม.4   เมื่อวันท่ี 10-11  พฤศจิกายน  2561 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 นักเรียน 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. เกมส์ จังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 15 ปี รางวัลท่ีได้รับ 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 3 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล สพฐ. เกมส์ จังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 18 ปี รางวัลท่ีได้รับ 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอลกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 18 ปี รางวัล
ท่ีได้รับ รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษางานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง จากส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 

ครู 
ชื่อ-นามสกุล นาย รังสฤษฎ์ สีเภา  
รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษางานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 

รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง จากส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 
 ชื่อ-นามสกุล นาย จิรวัฒน์ สิงห์พิทักษ์  

- รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษางานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
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รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง จากส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561  
- รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันฟุตซอล สพฐ. เกมส์ จังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 18 ปี รางวัลท่ีได้รับ  

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 
- รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันฟุตซอลกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 18 ปี 

รางวัลท่ีได้รับ รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 
 ชื่อ-นามสกุล นาย วัลลภ เจริญจันทร์ 
           รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันฟุตซอล สพฐ. เกมส์ จังหวัดปทุมธานี รุ่นอายุ 15 ปี รางวัลท่ีได้รับ  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 3 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

นักเรียน 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน  ม.1-ม.3 

 ด.ญ.หยาดนภา ทองค าเปลว  รางวัลท่ีได้รับ เข้าร่วมแข่งขัน จาก งานมหกรรมทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 เมื่อวันท่ีวันท่ี 11 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 ช่ือผลงาน/กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  ม.4-ม.6 
 นางสาวณัฐณิชา เข็มวิชัย รางวัลท่ีได้รับ เหรียญทอง จาก งานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
ศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 เมื่อวันท่ีวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

 ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เงินสดิ างวัลท่ีได้รับ เหรียญทองแดง จาก งานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยี

และศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 เมื่อวันท่ีวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

ครู 
 ชื่อ-นามสกุล นางสุทธิณี  ประสพทรัพย์ 

รางวัลท่ีได้รับ กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67  จาก  เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ชื่อ-นามสกุล นางชะเอม  จันทร์ลอย 
รางวัลท่ีได้รับ กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ท่ี67 การแข่งขัน 

Impromptu Speech   ม .4-ม.6  จาก  เขตพื้ น ท่ีการศึกษามั ธยมศึกษา เขต 4 เมื่ อวัน ท่ี  11 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน  Multi Skills Competition ม.4-ม.6  จาก  เขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุธิชา  สอนวงค์แก้ว 

รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทาน  ม.1-ม.3  จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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รางวัลท่ีได้รับ กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี67 การแข่งขันเล่านิทาน   
ม.4-ม.6  จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ชื่อ-นามสกุล นายปิยะพงษ์  เลอวงค์รัตน์ 
รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 -ม.6 จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
รางวัลท่ีได้รับ กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี67 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6   จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเบญจมาวรรณ์  โพธิโรจน์ 
รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  จาก  เขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
รางวัลท่ีได้รับ   กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี67 การแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม .4-ม.6 จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

        ชื่อ-นามสกุล นางนิษฐา  กลิ่นเอี่ยม 
รางวัลท่ีได้รับ ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  จาก  เขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
รางวัลท่ีได้รับ   กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี67 การแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 จาก  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันท่ี 11 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว 
 

นักเรียน 
- 

ครู 
ชื่อ-สกุล นางวันวิสาข์  สมญาติ  
ได้รับเลือกเป็นผู้ก ากับกองเนตรนารีดีเด่น ประจ าปี 2561 จากโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

วันท่ี 27 มิ.ย. 61 
 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ก ากับกองลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2561 ในพิธีวันถวายราชสดุดีพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ประจ าปี 2561 จาก โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” วันท่ี 19 พ.ย. 61 

ได้รับคัดเลือกรางวัล “ครูในดวงใจศิษย์” จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันท่ี 11 ม.ค. 62 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 

(Youth Counselor: YC) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันท่ี 10-11 พ.ย. 61 

 
 
 



Self – Assessment Report : SAR โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ปีการศึกษา 2561                48 

 ชื่อ-สกุล นางสาวกรัณย์ชนพร  แดงศรีธรรม 
 ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนการแสดงประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์เรือยาวโครงการ
มหกรรมแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดชินวราราม วรวิหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อับดับ 1 จาก ส านักงานจังหวัดปทุมธานี วันท่ี 8-9 ก.ย. 61 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 วันท่ี 10-11 พ.ย. 61 

 ผู้ก ากับกองลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2561 เนื่องในพิธีวันถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี 6ประจ าปี 2561 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันท่ี 19 พ.ย. 61 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
 

นักเรียน 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับ เหรียญเงินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับเหรียญเงินการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 
ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับ เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 68 
รางวัลท่ีได้รับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 จาก สพม.4 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2561 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม แกนน าเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
รางวัลท่ีได้รับ รองอันดับ 1 จาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

ครู 
ช่ือ-นามสกุล นางภาวดี  แก้วเหลา 

รางวัลท่ีได้รับ รองอันดับ 1 จาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 
 ช่ือ-นามสกุล นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ 
รางวัลท่ีได้รับ รองอันดับ 1 จาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

นักเรียน 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ม.4-6 รางวัลท่ีได้รับ 
รางวัลเหรียญทองแดง จาก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย. 61 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ม.4-6 รางวัลท่ีได้รับ รางวัล
เหรียญทอง จาก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย. 61 
 ช่ือผลงาน/กิจกรรม เอแม็ท เกมต่อเลขค านาฯ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย รางวัลท่ีได้รับ ได้รับ
รางวัล อันดับท่ี 72 จาก รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมขิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 33 และ
แบรนด์ ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม โฟร์สตาร์ เกมหยอดเหรียญครบส่ี รุ่นโอเพ่น รางวัลท่ีได้รับ ได้รับรางวัล อันดับท่ี 
19จาก รายการ แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกมขิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี 33 และแบรนด์ ซูโดกุ ชิง
แชมป์นานาชาติ ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2561 

ช่ือผลงาน/กิจกรรม โพร์สตาร์ เกมหยอดเหรียญครบส่ี รุ่นโอเพ่น รางวัลท่ีได้รับ ได้รับรางวัล อันดับท่ี 
5จากอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ เมื่อวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2561 

ครู 
ชื่อ-นามสกุล นางนันทพร  บุญแก้ว รางวัลท่ีได้รับ รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนดีเด่น จาก

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 61 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิรินทรา  บุญเหลือ รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ม.4-6 จาก สพม. 4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 

ชื่อ-นามสกุล นางสาววรกานต์   สุดาจันทร์ รางวัลท่ีได้รับ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ก ากับกองลูกเสือ
ดีเด่น ประจ าปี 2561 จาก โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-6 จาก สพม. 4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ลิ้ม รางวัลท่ีได้รับครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก สพม. 4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมนพร  โพธิ์สุวรรณ รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ เอแม็ท ม.1-3 จาก สพม. 4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 

ชื่อ-นามสกุล นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ม.4-6 จาก สพม. 4 เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

นักเรียน 
ท่ี วัน เดือน ป ี รายการ/รางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 
1  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน 
ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

2  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

3  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

4  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

5  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

6  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างMotion 
Infographic  ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

7  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน  
ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

8  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน  
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

9  10-11 พ.ย. 61 เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

10 6 ก.พ. 62 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน เรื่อง ชุดต้ม
น้ าสุญญากาศ (Vacuum water boiler) 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

11 10 ก.พ.62 รางวัลชมเชย โครงการ wake up Media เด็ก
ยุคใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

ศูนย์การค้า Fashion Island 

 

ครู 
 ชื่อ-นามสกุล นางร่ืนฤดี  ทันมัง รางวัลท่ีได้รับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.4-ม.6 จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เมื่อวันท่ี 10-11 พ.ย.61 
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 ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมอบ 
1 10 ก.ย. 61 

 
มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเกสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(SS.W.B.)และมีสิทธิ์ประดับวูดแบดจ์สองท่อน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 2   10-11 พ.ย. 61  เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.
1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

 3  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

4  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

5  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

6  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอ
นิเมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

7  10-11 พ.ย. 61  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้างMotion 
Infographic ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

8  10-11 พ.ย. 61 เหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน  
ระดับช้ัน ม.1-3 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

9  10-11 พ.ย. 61 เหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน  
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

10  10-11 พ.ย. 61  เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.4-6 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

11 6 ก.พ. 62 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน เรื่อง ชุดต้ม
น้ าสุญญากาศ (Vacuum water boiler) 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

12 10 ก.พ.62 รางวัลชมเชย โครงการ wake up Media เด็ก
ยุคใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

ศูนย์การค้า Fashion Island 
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2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
 

ที ่
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา/สพฐ./สมศ. 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
1 โครงการ

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ของกลุ่ม
สาระ
ภาษาไทย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
-นักเรียนระดับชั้นม.ต้น และม.ปลาย 
จ านวน 860 คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถอ่าน
หนังสือได้ถูกต้องตามอักขรวิธี   
2. นักเรียนร้อยละ 80  สามารถเขียน
หนังสือได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี   
3. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเขียน
หนังสือได้สวยงามมากข้ึน 

1. นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ สามารถอ่านออก
เขียนได้ ร้อยละ 90 
2. นักเรียนชั้นละ 80 
3. นักเรียนม.ต้น และม.
ปลาย มีลายมือที่ดีข้ึน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถอ่านคล่อง เขียน
คล่อง ร้อยละ 80 
 

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์                             
1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
สาระวิชาภาษาไทย 

2 โครงการวัน
ส าคัญของ
ชาติ 
(ภาษาไทย) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนจ านวน 860 คน  เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
2.นักเรียนจ านวน 860 คน  ใช้ทักษะทาง
ภาษาไทยได้ดีข้ึน 
3.นักเรียนจ านวน  860 คน  เห็นคุณค่า
และรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
2.นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาไทย
อยู่ในระดับดี                                
3.นักเรียนเห็นคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยได้ร้อยละ80 

1.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางภาษาไทยดีข้ึน 
2.นักเรียนเห็นคุณค่าวัน
ส าคัญของชาติ  มีจิตส านึก
และภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (ข้อ3.2 จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)                                           
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ
อาชีพและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์) 

3 พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนรู้ของ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ม.6 และ ม. 3 สูงข้ึนร้อยละ 80 
2. นักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 มี
ประสบการณ์มากข้ึนร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 จ านวน  251  
คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน            
2.  นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 จ านวน 251  
คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นักเรียนชั้น ม.3และ ม.6  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
สูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  (ข้อ 1.5 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงข้ึนเมื่อ
เทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติทุกวิชา) 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
4 พัฒนาการ

เรียนรู้สู่
ห้องเรียน
คุณภาพ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทุกคน(ปี
การศึกษา 2561) ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิทยาศาสตร์ มีค่าเพ่ิม
สูงข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

ผลการเรียนนักเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ผล
เรียนเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไปใน 
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ภาคเรียนที่ 1/2561 
- ระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ 
46.95 
- ระดับชั้น ม.ปลาย ร้อยละ 
62.80 
ภาคเรียนที่ 2/2561 
- ระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ 
48.01 
- ระดับชั้น ม.ปลาย ร้อยละ 
62.80 
มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 
+13.83 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาคเรียนที่ 1/2561 
- ระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ 
97.71 
- ระดับชั้น ม.ปลาย ร้อยละ 
75.93 
ภาคเรียนที่ 2/2561 
- ระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ 
67.07 
- ระดับชั้น ม.ปลาย ร้อยละ 
90.76 
มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา -1.12 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1 (1.1) 
สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 5 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 1.1(4) 

5 พัฒนาทักษะ
อาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู ้
2.เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.เพ่ือพัฒนาระบบการท างานของนักเรียน
ให้รู้จักท างานเป็นทีมรู้จักสามัคค ี

กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
จากแบบสอบถามความพึง
พอใจผู้ร่วมกิจกรรม มีผล
ความพึงพอใจร้อยละ 82 
กิจกรรมผลิตสื่อและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ผลิตสื่อและ
อุปกรณ์การสอนคนละ 1 
ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1, 3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ กลยุทธ์ที่  
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.16 และ 3ฬ1 
– 3.12 
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6 จัดซื้อวัสดุ
อุปกณ์และ
สารเคม ี

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้ใช้อุปกรณ์และสารเคมี
ตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้วัสดุอุปกณ์และ
สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 85 
2.นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
82 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 
 

7 ทัศนศึกษา
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือ
การศึกษา
(ท้องฟ้า
จ าลอง) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมธานี”
นันทมุนีบ ารุง” จ านวน 120 คน ครู 4 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
มีความรัก สามัคคีในหมูค่ณะ 

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้ร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 80 
2.นักเรียนบันทึกความรู้จาก
การ่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1, 3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ กลยุทธ์ที่  
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.16 และ 3ฬ1 
– 3.12 

8 ค่าย
วิทยาศาสตร์
และ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ที่สนใจ จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
สามารถร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลของแต่ละกิจกรรม 
2.เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 
3.นักเรียนมีความรักสามัคคีและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1.นักเรียนมีวามพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมค่าย คิดเป็นร้อย
ละ 80 
2.นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม 
อยู่ระดับดี 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1, 3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ กลยุทธ์ที่  
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.16 และ 3ฬ1 
– 3.12 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
9 โครงการ

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะ 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ 

- นักเรียนร้อยละ 90 
  มีความชื่นชมงานด้าน
ศิลปะ 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

10 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์  
และเกิดทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 

- นักเรียนร้อยละ 90 
  มีความชื่นชมงานด้าน
ศิลปะ และเกิดทักษาชีวิต 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2,3,5 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

11 โครงการค่าย
ทักษะชีวิต
และวิชาการ  

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ 
ในการอยู่ร่วมกัน  การท างานเป็นทีม 

- นักเรียนร้อยละ 90 
  มีความชื่นชมงานด้าน
ศิลปะ การอยู่ร่วมกัน  การ
ท างานเป็นทีม 
ความรัก และ สามัคคีในหมู่
คณะ 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2,3,4,5 
ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 3, 4, 5 
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12 โครงการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ 
ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- นักเรียนร้อยละ 90 
  มีความชื่นชมงานด้าน   
ศิลปะวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 3, 4, 5 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
13 โครงการกีฬา

ต้านภัยยา
เสพติด 

จ านวนนักเรียน 820 คน ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.7 
อ   ใ   ด   ดี    
  ด  ็   อ    92.5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 1.1 

14 พัฒนาการ
เรียนการ
สอนกลุ่ม
สาระ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” 820 คน มีอุปกรณ์การเรียนและ
สื่อการ สอน กิจกรรม                          
วิชาการของกลุ่มสาระอย่างครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ  
-มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอ และพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการของกลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.5 
อ   ใ   ด   ดี    
  ด  ็   อ    87.5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 
3 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งชี้ 2.1 

15 ส่งเสริม
ความสามาร
ถพิเศษ
ทางด้านกีฬา 

ด้านปริมาณ       
-นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” จ านวน 820 คน 
ด้านคุณภาพ  
-ผู้เรียนมีความสามารถ และหลักการของ
ทักษะกีฬาอย่างถูกต้อง  

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.5 
อ   ใ   ด   ดี    
  ด  ็   อ    87.5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1 (1.1) 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 1.2 (4) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
16 พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
ของกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างปร
ะเทศ
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 

เชิงปริมาณ 
-  มีห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  5  ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีห้องเรียนที่ทันสมัยไว้บริการ
ให้กับครูและนักเรียน 

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.7 
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 
มาตรฐานที่ 1 สนองตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 (4) 

17 กิจกรรม 
ส่งเสริมเด็ก
เก่งอังกฤษ 
เก่งจีน
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 
 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.6 
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 90 

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 
มาตรฐานที่ 1 สนองตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 
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18 กิจกรรมปรับ
พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
ปี 2561 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน 100คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.6 
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 90 

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 
มาตรฐานที่ 1 สนองตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 (4) 

19 กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ภาษา 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน 800 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  

ค่าเฉลี่ยของโครงการ 3.7 
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 
มาตรฐานที่ 1 สนองตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม   
20 กิจกรรม

อาเซียน 
1.นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอาเซียน 
และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน
แก่นักเรียน ร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 
4 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 2 (3) 

21 กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา
และวัน
เข้าพรรษา 

ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง 
ศาสนาของไทย 
 

1.ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า
ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง 
ศาสนาของไทย 
2.ครูและผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 3 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 1.2 

22 กิจกรรมสอบ
ธรรมศึกษา 

ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง 
ศาสนาของไทย 
 

1.ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า
ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง 
ศาสนาของไทย 
2.ครูและผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์
ที่ 1 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 2 ตัว
บ่งชี้ 2.2 

23 กิจกรรม
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2.นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมา
ของบรรพบุรุษอย่างสร้างสรรค ์
3.นักเรียนเกิดความรักและรู้สึกหวงแหน
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นักเรียนร้อยละ80 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาคภูมิใจ
บรรพบุรษุ และเกิดความรัก
และรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 
4 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ 1.1(3) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว   
24 แนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในสายสามัญ
และสายอาชีพ ร้อยละ 80 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการ
ด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนแนะ
แนว ช่วยเหลือทุนการศึกษา
พัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
ด้านการศึกษาต่อและ
ส่งเสริมอาชีพ 
2.ร้อยละ 80 งานแนะแนว 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 

สนองกลยุทธ์สพม.4กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความ
เป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู ้
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ
อาชีพและ     
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2.นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการปรับตัว 
สังคม อารมณ์และสติปัญญาได้ดีย่ิงข้ึน 

3.โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
และระหว่าง 
ประเทศ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
สนอง มฐ.การประเมินภายใน
 มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือการท างาน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
25 พัฒนาสื่อ

การเรียนการ
สอน
คอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” จ านวน 820 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียน ร้อยละ 80 มีเครื่องมือและ
สื่อการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม ่

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็น
สื่อ   ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีปริมาณเพียงพอตรง
กับความต้องการใช้ใน
จัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
เพ่ิมข้ึน 

สนองกลยุทธ์ สพม.4   
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติหน้าท่ี เต็มศักยภาพได้
มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  2.4  
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  

26 พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ของกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้การ
งานอาชีพฯ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนน าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนไป
ใช้จรงิ ร้อยละ100 
2. นักเรียน ม.1-6 ร้อยละ 80 มีและใช้สื่อ
การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
3. นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(งานศิลปหัตถกรรม)  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้สะดวก
รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวมากข้ึนและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 2 .นักเรียนมีและใช้สื่อการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ (งานศิลปหัตถกรรม) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีสื่อการ
เรียนการสอนใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สนองกลยุทธ์สพม.4กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(1.1พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระ)สนอง มฐ.การ
ประเมินภายใน   มฐ.1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน (ข้อ 4) 

27 พัฒนา
ห้องปฏิบัติก
าร
คอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง” จ านวน 820 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเท

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน  มี
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ใช้เป็น
สื่อในการจัดการเรียนการ
สอน มีปริมาณ เพียงพอตรง
กับความต้องการใช้ใน
จัดการเรียนการสอน 

สนองกลยุทธ์ สพม. 4  สนองกล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนอง  มฐ.การประเมินภายใน  
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สมัยใหม่ มีแนวทางการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

2.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

 มฐ. 2 (2.1) 

 ฝ่ายแผนงงานและประมาณ   
28 บริหารจัด

การศึกษา
แบบมีส่วน
ร่วมฝ่าย
งบประมาณ
และแผนงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและ

แผนงาน  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง”  มีวัสดุอุปกรณ ์

ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการภายในฝ่าย 

สนองกลยุทธ์ สพม.4  
กลยุทธ์ที่ 4  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา         
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน    
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3  

29 จัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ี
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนพัฒนา 
- เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 10 เล่ม 
- เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
ภายในโรงเรียนและทางเว็บไซต์โรงเรียน
ปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - คณะครู มีวิธีการในการจัดท าโครงการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 - วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปีงบประมาณ 2562 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 - การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้
หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 - ก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินงาน และ
งบประมาณในการบริหารโครงการที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ครูและบุคลากรสามารถ
ด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการประจ างบประมาณ 
2561 ได้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

สนองกลยุทธ์ สพม.4   
กลยุทธ์ที่ 4. 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน  
มฐ. 2 ข้อที่ 1 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
30 พัฒนาครู

และบุคลากร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูและเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง”  จ านวน  60 คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรได้รับการบริการใน
ด้านวิชาชีพ 
2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนตาม
ความต้องการ 
3. เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุข ยึดหลักคุณธรรม และ

-มีบุคคลที่มคีวามรู้
ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
-บุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบอย่างดี 
     -ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิอยู่
ในระดับดี ส่งผลให้                          
การจัดการศึกษามี

สนองกลยุทธ์สพม.4   กลยุทธ์ที่ 
4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
 หน้าท่ีเต็มศักยภาพได้
มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สนอง มฐ.การ
ประเมินภายใน       มฐ.2 (2.2) 
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หลักความพอเพียง ประสิทธิภาพคุ้มค่า 
31 จัดจ้าง

บุคลากร 
สนับสนุน
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะจ านวน  3 คน  
2. จัดจ้างแม่บ้าน – ภารโรง  จ านวน  4  
คน 
3. จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน 
4. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สามารถจัดหาครูผู้สอน บุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-มีบุคคลที่มคีวามรู้
ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
-บุคลากรปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบอย่างดี 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ใน
ระดับดี ส่งผลให้                          
การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า 

สนองกลยุทธ์สพม.4กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเต็มศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ.2 (2.2) 

32 บริหารจัด
การศึกษา
แบบมีส่วน
ร่วมฝ่าย
บุคคล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ครูและเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง”  จ านวน  60  คน และ
นักเรียน  820  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ       
1.  การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ  
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
2.  บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการ
และการอ านวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสม 

- ร้อยละ  80  ของบุคลากร
ในโรงเรียน   ผู้ปกครอง  
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
ได้รับการบริการด้านธุรการ 
- ร้อยละ  80  ของการ
ปฏิบัติงานธุรกาเป็นไปอย่าง
มีระบบ รวดเร็ว  ถูกต้อง
ตาม  แนวปฏิบัติมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพตาม  
มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์สพม.4  กลยุทธ์ที่ 
5 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   กล
ยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสนอง มฐ.การ
ประเมินภายใน มฐ.2 ( 1.4 ) 

 งานห้องสมุด   
33 ห้องสมุดมี

ชีวิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ
บริการเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 60 
2. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมข้ึนร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียน  
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม
อยู่เสมอ 

1.ทรัพยากรสารสนเทศมี
จ านวนมากข้ึนร้อยละ 80 
ของนักเรียนทั้งหมด 
2. ร้อยละของกิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จตามเวลา 
(กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต) 
3.จ านวนผู้ใช้บริการมี
จ านวนมากข้ึนร้อยละ 80 
ของนักเรียนทั้งหมด 

สนองกลยุทธ์สพม.4  กลยุทธ์ที่ 
1สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 1(1.4) กลยุทธ์ที่ 5 (5.1) 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน  
มาตรฐานที่ 1 (3) มาตรฐานที่ 2 
(2.4) 

 งานเรียนรวม   
34 พัฒนาทักษะ เป้าหมายเชิงปริมาณ ผลผลิต (Outputs) สนองกลยุทธ์สพม.4  ข้อที่  3
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ชีวิตและ
อาชีพ
นักเรียน  
เรียนรวม 

1.นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร  
การสร้างความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มากข้ึน 
2.นักเรียนเรียนรวมได้มีทักษะในการ
ท างานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเรียนรวม มีความรู้
ความสามารถใน การท างานเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

-ร้อยละ 85 ของ  นักเรียนมี
ทักษะการตัดสินใจ  การ
แก้ปัญหา  การคิด
สร้างสรรค์    การสื่อสาร  
การสร้างความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลมากข้ึนร้อย
ละ 85 ของ  นักเรียนเรียน
รวมได้มีทักษะในการท างาน
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 -นักเรียนเรียนรวมสามารถ
น าทักษะชีวิตและอาชีพ  ไป
เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
รายได้ให้กับ นักเรียน 
ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 

สถานศึกษากลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.2 
สนอง มฐ. การประเมินภายใน
 มฐ.2 (2.1) 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
35 ส่งเสริม

สุขภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  
100  ได้รับการตรวจสุขภาพ 
2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  
80  ของทั้งหมดได้ร่วมกิจกรรมที่งาน
อนามัยจัดข้ึน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพ 

1.นักเรียนและบุคลากรมี
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
2.นักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
3.นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ข้อที่ 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.6 
สนอง มฐ. การประเมินภายใน  
มฐ 1.2 (4) 

36 พัฒนา
โสตทัศนูปกร
ณ์เพ่ือ
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการผลิตและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2.นักเรียนสามรถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ได้จากสื่อแบบต่างๆ 
3.มีอุปกรณ์โสตเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.กิจกรรมงานโรงเรียนส าเร็จผลตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม 

- กิจกรรมทั่วไปของทาง
โรงเรียน 
- การบริการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของทางโรงเรียน 
- บุคลากรของทางโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม.4   
กลยุทธ์ที่ 4   
สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ  
2.4  
สนอง มฐ.การประเมินภายใน  
มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4  
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37 พัฒนา
ศักยภาพคน
พิการ 
เครือข่าย
การศึกษาไร้
พรมแดน
ไทย–ลาว-
ญ่ีปุ่น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
      นักเรียนร้อยละ  50 ได้ฝึกซ่อม
รถเข็นเพ่ือคนพิการและสามารถซ่อม
รถเข็นคนพิการได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือสังคม มคีวามรู้
เรื่องการซ่อมรถจักรยานและรถเข็นคน
พิการและถ่ายทอดทักษะสู่คนอื่นๆ ได้ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะสนอง
กลยุทธ์ข้อที่ 4 และสนองกล
ยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 4.2 
ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์สพม.4  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาเอกลักษณ์
สถานศึกษาให้โดดเด่นสนองกล
ยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4.2  
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน
 มฐ. 1.2 (3) 

38 บริหารจัด
การศึกษา
แบบมีส่วน
ร่วม  ฝ่าย
บริหารทั่วไป 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1.รถโรงเรียนจ านวน  3 คัน มีประกันภัย
และมีการตรวจสภาพรถทุกปี 
2.ยานพาหนะของโรงเรียนมีสภาพพร้อม
ในการให้บริการแก่บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 90 
3 ผลการประเมินประชาชนในชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลเฉลี่ยร้อยละ 
80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ 
2. รถโรงเรียนมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่ดี 
และ ชุมชนได้ทราบข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ดี 
4. การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา 4 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์ สพม. 4 กลยุทธ์ที่ 
5  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ.2(3,4) 

39 พัฒนาอาคาร 
สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 
และแหล่ง
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
-นักเรียนจ านวน 820 คน บุคลากร 60 
คน ร่วมมือกันจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
-สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา ให้มีบรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 5  
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 5.1  อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและเป็นสากล 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ. 2 ข้อที่ 2.4 การวางแผน
และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

40 พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน 4 กลุ่มสาระการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน  
มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็น
สื่อ   ในการจัดการเรียนการ

สนองกลยุทธ์ สพม.4 กลยุทธ์ที่ 
4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
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ทาง
การศึกษา 

เรียนรู้ (การงานอาชีพ                  และ
เทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, 
ภาษาต่างประเทศ) อาคารหอประชุม และ
ห้องโสตทัศนศึกษา     
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง” ครู จ านวน 55 คน 
นักเรียน 820  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 มีเครื่องมือและสื่อการจัดการ
เรียนการสอน                  ระบบ ICT 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  

สอน         มีปริมาณ
เพียงพอตรงกับความ
ต้องการใช้ในจัดการเรียน
การสอน 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
เพ่ิมข้ึน 

หน้าท่ีเต็มศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 บริหารจัดการ
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ได้อย่าง หลากหลาย
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นสากล 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  

 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   
41 ปลูกฝังวินัย 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยม 
12 ประการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และมีความพึงพอใจใน
การจัดท าโครงการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตเพ่ือสามารถ
อยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
อย่างเป็นระบบต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
 “นันทมุนีบ ารุง”  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพระดับตัว
บ่งชี ้

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  1.3 
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมไทย 12 ประการ 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ.1(6) 

42 พัฒนาระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง”ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่
เป็นจริง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
-นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

ผลผลิต 
1.ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลือ 
2.ร้อยละของนักเรียนที่รู้จัก
ตนเอง สามารถปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มี
ความสุข 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา 3.1 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ. 2 (3) 

43 วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษั
ตริย์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง”ทุกคนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ตรงเก่ียวกับกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและ 

นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ เหมาะสมกับวัย
และความสามารถ 
ผลงานนักเรียน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแหง่
การเรียนรู้ ข้อ 3.2 จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและอาชีพและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
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สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้าน
คุณภาพ 
2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
3. นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
4. นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

มฐ.1.2 ( 2 ) 

44 ส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรในฝ่ายทุกคนใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นไปอย่างประหยัดและปฏิบั ติงานได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุก
คนมีความพร้อม 
 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณาของ 
สมศ. 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ที่ 5 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 (5.2)  มฐ.2 ( 1.4 ) 
 

45 สนับสนุน
กรรมการ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง” ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีความ
พึงพอใจในการจัดท าโครงการ 
: คณะกรรมการนักเรียน จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง” ได้รับการพัฒนาด้านการ
ท างานเพ่ือส่วนรวมในการด าเนินชีวิตเพ่ือ
สามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง”  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพระดับตัว
บ่งชี ้

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา 1.3 
มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมไทย 12 ประการ 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ.1(6) 
 

46 สถานศึกษาสี
ขาว ปลอด
ยาเสพติด
และอบายมุข 
โรงเรียน
ปทุมธานี 
“นันทมุนี
บ ารุง” 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนร้อยละ 
100 ไม่ติดยาเสพติด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนมี
พลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจใน
โทษของยาเสพติด เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติดลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

-นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยยา
เสพติด 
-คุณภาพชีวิตนักเรียนดีข้ึน 
-โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสี
ขาว 

สนองกลยุทธย์โรงเรียน 1.1 
2.1,3.2   
สนองกลยุทธย์ สมศ. ด้านที่ 1 
ด้านคุณภาพศิษย์  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,
ตัวบ่งชี้ที่ 3 , ตัวบ่งชี้ที่ 4  
  ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/
อาจารย์  ตัวบ่งชี้ที่ 5 , ตัวบ่งชี้ที่ 
6 , ตัวบ่งชี้ที่ 7 
  ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 13  

47 โรงเรียน
สุจริต   

เป้าหมายเชิงปริมาณ ครู นักเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการทั้งโรงเรียน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน และนักเรียน มีจิตส านึกความ
เป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะ

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ป้องกัน
การทุจริต (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี

สนองกลยุทธย์โรงเรียน   กล
ยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สมศ. กลยุทธ์ที่ 2  
จุดเน้นด้านนักเรียน ข้อ 1.2   
จุดเน้นด้านครูและบุคลากร
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กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ      
 

ความส านึกในความเป็นไทย 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความสุจริต มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ      
-ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ครูและนักเรียนมีผลงาน
แสดงความส าเร็จ และเป็น
แบบอย่างได้ 

ทางการศึกษา ข้อ 2.3  ส่งเสริม
ให้ครูและบคุลากร ทาง
การศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

48 พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนปทุมธานี“นันท
มุนีบ ารุง” มีระบบข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันข้ึนร้อย
ละ 80 
-ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดม
ความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนปทุมธานี“นันท
มุนีบ ารุง” มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้าน 
-ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนปทุมธานี“นันท
มุนีบ ารุง” สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
-ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนปทุมธานี“นันท
มุนีบ ารุง” ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 

ผลผลิต 
1. ฝ่ายวิชาการ มีข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  ครอบคลุมในทุก
ด้าน 

2. ฝ่ายวิชาการ มีข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลลัพธ์ 
1. ฝ่ายวิชาการ มีข้อมูล
สารสนเทศให้บริการแก่
นักเรียนบุคคลและ
หน่วยงานอื่น 

สนองกลยุทธ์ สพม.4  กลยุทธ์ที่ 
4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลา
การทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ี และศักยภาพได้
มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะ
ที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา   
กลยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ข้อ 2.1 บริหาร
จัดการระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ  
สนอง มฐ.การประเมินภายใน  
มฐ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดของผู้บริหารสถานศึกษา 
(2.) การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (2.3) การวางแผน
การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

49 ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
-ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดม
ความคิดจากครูทุกคนในโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความ
เข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม   
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. โรงเรียนมี แผนปฏิบัติ
การและปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2560 ที่เหมาะสม 
2. โรงเรียนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบทันสมัย พร้อมใช ้
3. มีการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

สนองกลยุทธ์ สพม.4   กลยุทธ์
ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุ
คลาการทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพและสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  ข้อ 2.2 จัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ประเมินคุณภาพ  
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดของผู้บริหารสถานศึกษา   
(2) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
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และพันธะกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน มฐ.4  

50 พัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตาม
เกณฑ์ของระเบียบวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2551 ร้อยละ  100 
2. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" มี
จัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน(ปพ.) ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ร้อยละ 100 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ปทุมธานี “นันทุนีบ ารุง” เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จ านวน 
50 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. งานวัดและประเมินผลมีระบบการ
จั ด ก ารที่ ชั ด เจ น  ถู ก ต้ อ ง  ส าม าร ถ
ตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อน
ผลการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับการพิจารณา
ปรับปรุง/พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบวัดและ
ประเมินผลมากข้ึน สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว 

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์ของ
ระเบียบวัดผลและ
ประเมินผล  
2. การจัดท าเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ปพ.) 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลา
การทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพและสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 2.3 จัดท าระบบการ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดของผู้บริหาร
สถานศึกษา 4. ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

51 บริหารจัด
การศึกษา
แบบมีส่วน
ร่วม ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูและบุคลากรในฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนปทุมธานี“นันทุนีบ ารุง” จ านวน 
60 คน และนักเรียน 820 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ฝ่ายวิชาการมีวัสดุบริการครูและ
บุคลากรโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนี
บ ารุง” 100% 
 

1. ความสะดวกในการจัดท า
เอกสาร  
2. ปริมาณความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในการใช้อุปกรณ ์

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมี ส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 (2.1)  

52 ธนาคาร
โรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-บุคลากรครูและนักเรียน มีบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารโรงเรียนอย่างน้อย 80% 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนี

1. การสังเกต 
2. การติดตามผลงานและ

ปฏิบัติงาน 
3. การสรุปและรายการผล
ปฏิบัติงาน 

สนองกลยุทธ์สพม.4  กลยุทธ์ที่ 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 1 ด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ บูรณาการหลักปรชัญา
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บ ารุง” มีเงินออมไว้กับธนาคารโรงเรียน  
นักเรียนทุกคนมีนิสัย     
และค่านิยมในการประหยัดและอดออม 
และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงได้อย่างมี
คุณภาพในระดับ ดี 

เศรษฐกิจพอเพียง 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์      

53 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ปทุมธานี “นันทุ นีบ ารุง” สามารถท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 100 %  
2. ครูและบุคลากรมคีวามรู้” มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การขับเคลื่อน
กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (PLC)   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ปทุมธานี “นันทุ นีบ ารุง” สามารถท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. ครูและบุคลากรมคีวามรู้” มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การขับเคลื่อน
กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (PLC) มากย่ิงข้ึน  

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไข 
2. ครูมีความเข้าใจ เรื่อง 
PLC และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
มาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลา
การทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพและสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  กล
ยุทธ์ ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดของผู้บริหาร
สถานศึกษา 4. ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

54 พัฒนาทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ (เปิด
บ้านวิชาการ) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  
น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการ
ของโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการร้อยละ  80 

ผลผลิต 
1. เผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครู 
สู่ชุมชนิ   
2. นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ  
ผลสัมฤทธิ์ 
1.นักเรียนและครูได้มีโอกาส
ได้แสดงความรู้
ความสามารถ ร้อยละ 100 
2.ชุมชนให้การยอมรับ
โรงเรียนและให้การ
สนับสนุน ในระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

สนองกลยุทธ์ สพม.4 กลยุทธ์ที่ 
3 เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน 
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ นักเรียน
ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่า
เสมอภาคและทั่วถึง 
สนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 1.2 ทักษะชีวิตและ
อาชีพ บูรณการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ 2 ข้อ (2.1)  

55 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
ทดสอบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง” เข้าร่วมโครงการ 

1. การเข้าติวของนักเรียน  
2. ความพึงพอใจและความรู้
ที่ได้รับในการติว 
3. ประสิทธิภาพของ

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
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ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-
Net) 

“ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-Net) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบ ารุง” ทุก
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-เข้าร่วมโครงการมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-Net)  
สูงข้ึน   

ผลสัมฤทธ์ิ   ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน 1.5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผล
การทดสอบระดับชาติทุกวิชา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2.1  

56 วันเกียรติยศ เชิงปริมาณ 
-  ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  300  คน 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของตน 
-  นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
-  นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
รุ่นต่อไป 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
2. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต มีทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

57 แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรร
มนักเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ใน 8 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิด
จากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึง่กันและกัน 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับเหรียญรางวัลงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่ม
สาระ 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมมือกันพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน ทุก
กลุ่มสาระ 

สนองกลยุทธ์สพม.4 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
มาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลา
การทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและศักยภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพและสมรรถนะที่ก าหนด 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กล
ยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ข้อ 1.1,1.2,1.3,1.4) 
สนอง มฐ.การประเมินภายใน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ข้อ 
3.1,3.2,3.3) 



Self – Assessment Report : SAR โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ปีการศึกษา 2561                68 

3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนก 2 ภาคเรียน 
 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียน
ที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 255 130 107 12 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 173 102 60 5 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 163 97 35 7 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 112 87 12 4 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 56 9 2 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 84 72 5 4 3 

รวมจ านวน 858 544 228 34 52 
ร้อยละ 63.40 26.57 3.96 6.06 

ภาคเรียน
ที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 251 133 106 12 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 168 102 61 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 140 98 35 4 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 105 89 12 4 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 57 9 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81 73 5 2 1 

รวมจ านวน 813 552 228 29 4 
ร้อยละ 67.90 28.04 3.57 0.49 

 
 
 

 สรุป ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ระดับดีเย่ียมมากท่ีสุด
จ านวน 544 คน คิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ีย 63.40 มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.06 ในภาคเรียนท่ี 2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเย่ียม จ านวน 552 คน คิดเป็น
ร้อยละโดยเฉล่ีย 67.90 มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49  เฉล่ียรวม 2 
ภาคเรียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 65.65  
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4.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียน
ที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 255 154 85 10 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 173 112 43 12 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 163 102 31 6 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 112 93 8 2 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 61 5 1 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 84 76 4 1 3 

รวมจ านวน 858 598 176 32 52 
ร้อยละ 69.7 20.51 3.73 6.06 

ภาคเรียน
ที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 251 156 85 10 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 168 113 43 12 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 140 103 31 3 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 105 95 8 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 62 5 1 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81 76 4 0 1 

รวมจ านวน 813 605 176 29 4 
ร้อยละ 70.51 20.51 3.57 0.49 

 
  

 สรุป ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ระดับดีเย่ียม  มาก
ท่ีสุดจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ีย 69.7 มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.06 ในภาคเรียนท่ี 2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีเย่ียม จ านวน 605
คน คิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ีย 70.51 มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 เฉล่ีย
รวม 2 ภาคเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 70.11 
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5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ าแนก 2 ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 สรุป ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการประเมิน   ในภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวน 806 
คน คิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ีย 93.94 มีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ในภาค
เรียนท่ี 2 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผ่านการประเมิน จ านวน  809 คน คิดเป็นร้อยละ 99.51
นักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน จ านวนน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49  เฉล่ียรวม 2 ภาคเรียน ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 255 249 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 173 167 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 163 139 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 112 103 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 67 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 84 81 3 

รวมจ านวน 858 806 52 
ร้อยละ 93.94 6.06 

ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที ่1 251 251 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 168 168 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 140 137 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 105 105 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 68 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81 80 1 

รวมจ านวน 813 809 1 
ร้อยละ 99.51 0.49 
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ค่าเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
      1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
           ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 

2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 

      3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
      4)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
      5)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.25 ปรับปรุง 
      6)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
           กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 

      2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
      4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      1)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับ 3 ดี 
      2)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 3 ดี 
         2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน 
               รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3 ดี 

         2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
                เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ระดับ 3 ดี 

         2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
               เป็นระบบ 

ระดับ 3 ดี 

         2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ 
               ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 3 ดี 

3)  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
    จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับ 3 ดี 

      4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ระดับ 3 ดี 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      1)  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
      2)  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 

3)  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  รับการประเมินระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"  ปีการศึกษา 2561 

 

1. นายกิจจา   ชูประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
2. นายยงยุทธ พฤกษ์งามพันธ ์ กรรมการ 
3. นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน กรรมการ 
4. นางกรองแกว้ จันทร์เกตุ กรรมการ 
5. นายรามธนะ วิจิตรการ กรรมการ 
6. นายอุกฤษ ประเสริฐ กรรมการ 
7. พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต กรรมการ 
8. พระมงคล วโรปการ กรรมการ 
9. นายประดับ ปรีชานุกุล กรรมการ 
10. นายส าเนา แสงแก้ว กรรมการ 
11. นายสมชาย ฟักทอง กรรมการ 
12. นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์ กรรมการ 
13. นางอนุรัตน์ กุหลาบ กรรมการ 
14. นายพงษ์ธัช รัตนานนท์ กรรมการ 
15. นายวิสูตร ค านวนศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 


