


 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
โรงเรียนวิสุทธรังษี ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 1 ต ำบลท่ำล้อ อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงชันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีบุคลำกร
สำยบริหำร 4 คน จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 เสนอต่อหน่วยงำนต้น
สังกัด และหน่วยงำนอ่ืนๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มีจ ำนวนครู  253 คน 
จ ำแนกเป็น  ข้ำรำชกำรครู 190 คน ครู( พนักงำนรำชกำร ) 5 คน ครูอัตรำจ้ำง / จนท.ส ำนักงำน 34 คน  ครู
ผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 5 คน ครูต่ำงชำติ  19  คน จ ำนวนนักเรียน  4,038 คน จ ำแนกเป็น ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น   2,041  คน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 1,997   คน 

 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๑ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
 กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๔. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๖ มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติทีด่ีต่องำนอำชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๒.๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ี 
สถำนศึกษำก ำหนด 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๒.๒  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๒.๓ กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๒.๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
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จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ผู้เรียนมีสุขภำพแข็งแรง สุขภำพจิตดี ได้รับกำรส่งเสริมสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี/
นำฏศิลป์ วรรณศิลป์และกีฬำ สถำนศึกษำก ำหนดนโยบำยส่งเสริมสุนทรียภำพชัดเจน ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริม
ให้เล่นดนตรีที่ตนชอบซึ่งมีทั้งดนตรีไทย ดนตรีสำกล ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ประพฤติตนตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตร รวมทั้งมีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกิจกรรมด้ำน
วิชำกำรทั้งกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด จำกกำรอ่ำนหนังสือ กำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต 
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี น ำเสนองำนและส่งงำนครูทำงเว็บไซด์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งศึกษำด้วยตนเองและ
ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับเพ่ือนส่งผลให้พัฒนำตนได้ครบถ้วนตำมอัตลักษณ์ที่ก ำหนด คือ “ใฝ่เรียนรู้เชิดชู
สถำบัน ยึดมั่นควำมดี” ส่งผลให้สถำนศึกษำด ำรงเอกลักษณ์ที่เป็นที่ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งองค์กรภำยนอกว่ำเป็นสถำนศึกษำที่มีเอกลักษณ์ “วิชำกำรเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม” โดยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
1.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน 
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  



 

 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ  ทุกวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนได้คะแนน 
เต็ม 100 จ านวน 4 คน และจำกกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ  อำทิเช่น กำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบกำรแข่งขันระดับชำติ มีผู้เรียนได้รับรำงวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนกำรแข่งขัน Sudoku ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชำย ในภำพรวมโรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับเหรียญทอง 33 รำงวัล เหรียญเงิน 15 รำงวัล เหรียญทองแดง 16  รำงวัล ,ได้รับ
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น Line Tracing iBEAM (Junior)  และรอง
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Rugby Open 1kg การแข่งขันหุ่นต์ WRG-World Robot Games 2019 ระดับ
นานาชาติ , รางวัล Merit Award แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ 2019 ณ ประเทศฮ่องกง เป็นต้น  
นอกจำกนี้สถำนศึกษำด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ประสบผลส ำเร็จ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดโครงการตลาดนัดคุณธรรม 4 มิติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน ส่ง
โครงงานคุณธรรม 4 มิติ เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 101 โครงงานคิดเป็นร้อยละร้อย ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งถือได้ว่าเป็นความส าเร็จ
ของโรงเรียน   อีกท้ังยังได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ 4 พ.ศ. 2563  

 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะกลาง 3 ปี ( 2563 – 2565) มีการประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ จุดอ่อน - จุดแข็ง ซึ่งในการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายได้มีตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็น
ผู้สะท้อนผลการด าเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนนักเรียน (อบน.วส.)โดยใช้ข้อมูล  แผนกำรศึกษำ
ชำติ นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562  แผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ เขต 8 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ มีการวิเคราะห์นโยบายของ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรรงบประมาณ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการ  และขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละป ีมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ (ผ1 –ผ9) 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา จากกระบวนการดังกล่าวท าให้โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มี
โครงสร้างการบริหารงาน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา , แผนปฏิบัติการ ที่ชัดเจนและทันสมัย มีระบบการ
บริหารที่ชัดเจน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  มีหลักสูตรการศึกษา
ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้  ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีอาคารเรียน ,ห้องเรียน ,มีแหล่งเรียนรู้ , มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมได้สะอำด ร่มรื่นและ
สวยงำม ปลอดภัย ได้รับคัดเลือกจาก สวทช.ให้เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
(FabricationLab) และได้รับการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน Fabrication Lab ชุดใหญ่ จาก 
สวทช.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ



 

 

ทันสมัย นอกจากนี้มี คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รู้บทบำทหนำที่ของตน มี
ควำมเข้มแข็งพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำทุกกิจกรรม ส่งเสริมและร่วมมือร่วมใจพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
 
 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถำนศึกษำมีครูครบชั้นและมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับวิชำที่สอน ผู้บริหำรส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูได้อบรมศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำตนเองและน ำควำมรู้มำพัฒนำผู้เรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้ง
นิเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของครู ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็ม
ศึกษา (STEM) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอำใจใส่ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่ำงใกล้ชิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในควำมสำมำรถของแต่ละคนอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ โดยมีครูผู้สอนได้รับรำงวัลเชิงประจักษ์ต่ำงๆ อำทิเช่น รางวัลบุคคลที่มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ระดับดีเยี่ยม ,รำงวัล โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active learning และรางวัล
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการน าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถไปสู่การแข่งขันผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์     
  
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
      (นายหงษ์ดี  ศรีเสน) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสทุธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี  มีมติเห็นชอบรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของ      
โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี  และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่าง
มาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอขอบคุณคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่าน 
 
 
 
 
        ลงชื่อ 
      (นายอุดม   เหลืองสด) 
          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี   
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ค ำน ำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน 

ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งเก่ียวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ , มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการ พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาให้ ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ 

 
       งานประกันคุณภาพภายใน 
           โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

  1.1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี   รหัส   1071020463                                  .  
ที่ตั้ง  32  แขวง/ต าบล ท่าล้อ    เขต/อ าเภอ ท่าม่วง     จังหวัด กาญจนบุรี                                   .     
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โทรศัพท์  0-3451-1773   โทรสาร  0-3451-2879     
e-mail : visut_info@visut.ac.th   website: www.visut.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  พ.ศ. 2447     
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                                     
วิสัยทัศน์   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและสอดคล้อง 
              กับประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนมี 
              คุณภาพด้านวิชาการและคู่คุณธรรม  
พันธกิจ     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
              โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
              พ้ืนฐาน  และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับสากล 
เอกลักษณ์  วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
อัตลักษณ ์  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นความดี 
 

1.3 ข้อมูลบุคลากร 

 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท เพศ และระดับการศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)   ระดับการศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

รวม 
ต่ า
กว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

  ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - 2 2 - - 2 - 2 

ครู  68 122 190 - 113 76 1 190 

ครู (พนักงานราชการ) 3 2 5 - 4 1 - 5 

ครูอัตราจ้าง / จนท.ส านักงาน 12 22 34 1 31 2   34 
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ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)   ระดับการศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

รวม 
ต่ า
กว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

  ป.ตรี 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 1 3 - 1 1 1 3 

ผู้จัดการ HUB 1 1 2 - - 2 - 2 

ครูต่างชาติ 8 11 19   16 3   19 

พนักงานขับรถ (พนักงานราชการ) 1 - 1 1 - - - 1 

ลูกจ้างประจ า                  

   - นักการภารโรง 3 - 3 3 - - - 3 

   - ยาม 1 - 1 1 - - - 1 

ลูกจ้างชั่วคราว                 

  - คนท าความสะอาดโรงอาหาร - 6 6 6 - - - 6 

  - คนสวน 5 - 5 5 - - - 5 

  - ยาม  3 - 3 3 - - - 3 

  - พนักงานบริการทั่วไป 2 8 10 10 - - - 10 

  - พนักงานท าความสะอาดห้องน้ า - 2 2 2 - - - 2 

  - พนักงานขับรถ 2 - 2 1 1 - - 2 

  - พนักงานบริการทั่วไป 1 8 9 9 - - - 9 

วิทยากรท้องถิ่น 1 2 3 - 2 1 - 3 
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1.4 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 413 309 722 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 387 271 658 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 514 147 661 

รวม 1,314 727 2,041 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 435 275 710 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 372 272 644 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 365 278 643 

รวม 1,172 825 1,997 
รวมทั้งสิ้น 2,486 1,552 4,038 
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2) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 78 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 69 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 57 

รวม 0 204 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - - 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - - 

รวม 0 0 

รวมทั้งสิ้น 0 204 
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3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

 
สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ร้อยละ 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

มัธยมศึกษาตอนต้น 91.60 7.76 0.63 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 93.99 5.25 0.76 

เฉลี่ย 92.81 6.50 0.69 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา 

 

 

 

ค่าเฉล่ียระดับ ภาษาไทย ภาษาองัฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรียน 59.05 40.72 37.05 33.33

ขนาดโรงเรียน 61.04 39.60 33.20 32.31

ที่ต้ังโรงเรียน 53.36 30.46 24.74 29.20

จงัหวดั 53.60 30.75 24.72 29.22

สังกดั 55.91 32.98 26.98 30.22

ภาค 54.95 32.07 26.29 29.69

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07

ค่าเฉล่ียของคะแนนโอเนต็แต่ละรายวชิา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนวสุิทธรังษี จงัหวดักาญจนบุรี  เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน

ที่ต้ังโรงเรียน จงัหวดั สังกดั ภาคและประเทศ



 

โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                                   หน้า 7 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค่าเฉล่ีย 2561 2562

ภาษาไทย 59.55 59.05

ภาษาองักฤษ 34.79 40.72

คณิตศาสตร์ 42.42 37.05

วทิยาศาสตร์ 40.98 33.33

ค่าเฉลี่ยของคะแนนโอเน็ตแตล่ะรายวชิา ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3 ปกีารศึกษา 2562

ของโรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวดักาญจนบรุี  เปรียบเทียบปกีารศึกษา 2561
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ค่าเฉล่ียระดับ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาองัฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรียน 47.46 38.28 33.34 32.40 32.16

ขนาดโรงเรียน 46.99 38.25 33.84 30.60 31.73

ที่ต้ังโรงเรียน 40.14 34.54 25.76 22.66 27.39

จงัหวดั 40.30 34.48 26.04 22.81 27.39

สังกดั 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40

ภาค 41.91 35.66 27.73 25.16 28.69

ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20

ค่าเฉล่ียของคะแนนโอเนต็แต่ละรายวชิา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนวสุิทธรังษี จงัหวดักาญจนบุรี  เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน

ที่ต้ังโรงเรียน จงัหวดั สังกดั ภาคและประเทศ
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ค่าเฉล่ีย 2561 2562

ภาษาไทย 51.31 47.46

สังคมศึกษาฯ 37.90 38.28

ภาษาองักฤษ 36.04 33.34

คณิตศาสตร์ 38.07 32.40

วทิยาศาสตร์ 33.19 32.16

ค่าเฉลี่ยของคะแนนโอเน็ตแตล่ะรายวชิา ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 6 ปกีารศึกษา 2562

ของโรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวดักาญจนบรุี  เปรียบเทียบปกีารศึกษา 2561
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
  

      - โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ 4 (โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น)  
  - โรงเรียนได้รับการคดัเลอืกจาก ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ให้
เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวศิวกรรม (Fabrication Lab) 
 
  1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียน จ านวน    7    หลัง  ประกอบด้วย  

    - อาคารเรียน 1  จ านวน   1   หลัง 
    - อาคารเรียน 2  จ านวน   1   หลัง 
    - อาคารเรียน 3  จ านวน   1   หลัง 
    - อาคารเรียน 4  จ านวน   1   หลัง 
    - อาคารเรียน 5  จ านวน   1   หลัง 
    - อาคารเรียน 6  จ านวน   1   หลัง    
    - อาคารเรียน 100 ปี จ านวน   1   หลัง 

   อาคารประกอบ   จ านวน  9   หลัง  ประกอบด้วย 
    - โรงฝึกงาน  จ านวน   6  หลัง 
    - ศูนย์กีฬา  จ านวน   1   หลัง 
    - หอประชุม  จ านวน   2   หลัง 
    - ห้องน้ า นักเรียน    จ านวน   79  ห้อง 
    - โรงอาหาร   จ านวน    2   หลัง 
    - สนามฟุตบอล       จ านวน    1   สนาม     

   - สนามบาสเก็ตบอล  จ านวน   2   สนาม  
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1.8 ข้อมูลงบประมาณ 

 

รายการ 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

จ านวนเงิน (บาท) 

1. เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ     
1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     
1.1.1   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี 2,042 7,147,000.00 
1.1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี 1,992 7,569,600.00 

รวม   14,716,600.00 
1.2  เครื่องแบบนักเรียน     
1.2.1   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  450 บาท/คน/ปี 2,042 918,900.00 
1.2.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี 1,992 996,000.00 
1.3  อุปกรณ์การเรียน     

1.3.1   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  420 บาท/คน/ปี 2,042 857,640.00 
1.3.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 บาท/คน/ปี 1,992 916,320.00 
1.4   หนังสือเรียน     
1.4.1   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    764 บาท/คน/ปี 723 552,372.00 
1.4.2   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2    677 บาท/คน/ปี 659 577,943.00 
1.4.3   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    949 บาท/คน/ปี 660 626,340.00 
1.4.4   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  1,318 บาท/คน/ปี 717 945,006.00 
1.4.5   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  1,263 บาท/คน/ปี 636 803,268.00 
1.4.6   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   1,019 บาท/คน/ปี 639 651,141.00 

รวม   7,844,930.00 
1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
1.5.1    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   880 บาท/คน/ปี 2,042 1,796,960.00 
1.5.2    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี 1,992 1,892,400.00 

รวม   3,601,770.00 
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รายการ 
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

จ านวนเงิน (บาท) 

2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1    เงินสนับสนุนจาก อปท.     
2.2    เงินบ ารุงการศึกษา   47,040,200.00 
2.3    เงินรายได้สถานศึกษา(อ่ืนๆ)     
2.4    เงินบริจาค   - 

รวม   47,040,200.00 
3.    อ่ืน ๆ   - 

รวมทั้งสิ้น   73,203,500.00 
 

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
              1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นบ้านและอาคารพาณิชย์ มีประชากร
ประมาณ 10,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานที่ราชการ ร้านค้า และบ้านพัก  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ หมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าแก่ ได้แก่ หมู่บ้านหนองขาว และ ประเพณีร าเหย่ย 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลักคือค้าขาย ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี 500,000 บาท  จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ใกล้ส่วน
ราชการ ส านักงานธุรกิจชุมชน จึงมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  เช่น  
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ ศูนย์ ERIC 
มีทั้งห้องสมุดที่ทันสมัย  มีอาคารศูนย์กีฬาและสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งใช้แข่งขันในระดับจังหวัด และ 
ระดับภาค นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น  

 -  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงได้เก็บรวบรวมและสร้างเป็น
พิพิธภัณฑ์อักษะสงคราม เป็นเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่ 2  

 -  สะพานข้ามแม่แคว  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   
 -  ชีวประวัติของนายบุญผ่อง  สิริเวชพันธ์    
 -  วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ซี่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 ผนวช  

-  พิพิธภัฑณ์แสดงชีวประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปรินายก  ณ บริเวณในพ้ืนที่วัดถาวรวราราม  
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 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้น าชุมชน ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรท่าม่วง ส่งต ารวจ
จราจรมาดูแลนักเรียนข้ามถนนในช่วงเช้าวันจันทร์-วันศุกร์  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล้อและ ส านักงาน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนครื่องมือ เครื่องจักรในการตัดแต่งกิ่งไม้  ต้นไม้ เพ่ือให้มีความร่วมรื่น 
สวยงาม เป็นต้น   

 

1.10 แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
                   1.10.1)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
แหล่งเรียนรู้ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ห้องสมุดโรงเรียน    4,038 100  ห้องโสตทัศนศึกษา 1,304 32.30 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย    4,038 100  ห้องแนะแนว 1,304 32.30 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์ 4,038 100  ห้องจริยธรรม 658 16.30 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ 4,038 100  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4,038 100 
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

4,038 100  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

4,038 100 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพละศึกษา 

4,038 100  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศ 

4,038 100 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯศลิปะ 4,038 100     
 

                    1.10.2)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน    
        

แหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
แหล่งเรียนรู้ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่ายภาษาตา่งประเทศ ณ Yoko Resort  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี  ม.5/4-5/6 

200 4.95  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิธภณัฑ-
สถานแห่งชาติพระนคร  ม.5 - ม.6 

44 1.09 

บริษัท โตโยต้า จังหวัดกาญจนบุร ีม.6 70 1.73  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ม.6 50 1.24 
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพ่ือการศึกษา  
ม.3/13- 3/14 

71 1.76  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ม.4/4-4/7 

171 4.23 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามและพิพิธภัณฑ ์
สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี ม.5/1- 5/2 

59 1.46  ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รสีอร์ทแอนด์
สปา จังหวัดราชบรุี  ม.2/13-2/15 

102 2.53 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ม.1/13-1/15 และ ม.2/10-2/12 

228 5.65  ค่ายศักยภาพภาษาอังกฤษนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ณ โยโกะ 
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ม.1 

200 4.95 

ค่ายคณติศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ม.1-ม.6 

69 1.71  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ 
โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์  ม.5 

10 0.25 

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การ 
สื่อการ ณ Chaam ECO Camp Resort  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ม.1 - ม.6 

143 3.54  ค่ายพัฒนาภาษาพม่า ณ โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  ม.1 – ม.3 

20 0.50 

ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียน  ม.4 

97 2.40  ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ณ 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุร ี

4,038 100 
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีท่ีผ่านมา ( ประจ าปีการศึกษา 2561 ) 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 
 มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
๑.๒.๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม  
1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นหลักท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาในทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ      
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ โดยเริ่มจาก มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ        
มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อ   
การเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยหวังให้ ผู้เรียน
สามารถเติบโตได้ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จึงด าเนินโครงการ
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ด้วยกระบวนการพัฒนาแบบ PDCA โดยเริ่มจากคณะกรรมการท างาน ร่วมกันประชุมวางแผน    
วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงระยะเวลาตลอดปีการศึกษา วางแนวทางการเก็บรวบรวมผล  
การตรวจสอบผลของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ก าหนดหลักฐานและการก ากับติดตาม
ตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงด าเนินการจัดการเรียนการสอนและด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณให้กับผู้เรียน ตามโครงการหรือที่ได้วางแผนไว้ อาทิเช่น 
กิจกรรมรวมพลคนท าหนังสือเล่มเล็ก สุดยอดเด็กสารานุกรม กิจกรรมการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิต PISA กิจกรรมการประเมินความสามารถของผู้ เรียนด้านการคิด
ค านวณ กิจกรรมภาษาจีนวันละค า และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน กิจกรรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นนั้น มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานจากคณะครูผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม โดยค านึงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานตามที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ การจัดกิจกรรมเพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบการท างานจะมีการจดบันทึก
ในรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น รายงานการจัดกิจกรรม เอกสาร และแบบประเมิน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนการปรับปรุง และแก้ไขในการท างานครั้งต่อไป หลังจากนั้นคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งคณะกรรมการ จะร่วมกันวิเคราะห์การจัดกิจกรรม และน าผลลัพธ์ที่
ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ มาวิเคราะห์ ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้กิจกรรมเหล่านั้น บรรลุหรือไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยเขียนในรายงานการติดตามและด าเนินงานตามแผนงาน(ผ.7) เพ่ือพัฒนาแผนและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว หรือในบางกิจกรรมที่ไม่มี
ข้อบกพร่องจากกระบวนการท างานที่ผ่านมา คณะครูและคณะกรรมการจะหาแนวทางหรือวิธีการในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยู่ เสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานครั้ งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น              
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ส่วนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาของผู้เรียนนั้น ทางกลุ่มบริหารวิชาการได้ก าหนดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริม          
การท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน โดยน าส่ง       
กลุ่มบริหารวิชาการก่อนน าไปใช้จัดการเรียนรู้ ซึ่งจากการก าหนดของกลุ่มบริหารงานวิชาการพบว่า ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ             
รวม 376 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 13 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 32 เล่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 37 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 45 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 40 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 16 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้         การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 20 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34 เล่ม คิดเป็นร้อย
ละ 100 ซึ่งนอกจากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการและ
โครงงานเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดผลแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยโครงการจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ซึ่งโรงเรียนก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 จากการ
ส ารวจพบว่า มีจ านวน 21 โครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลแก่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมผู้ เรียนตาม
กระบวนการที่กล่าวมาอย่างแท้จริง เช่น โครงการจัดอบรมนักเรียนแกนน า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ ตัวแทน
ผู้เรียนห้องเรียนละ 2 คน หลังจากการผ่านการอบรมแล้วนั้น ผู้เรียนได้น าความรู้ไปขยายผลกับสมาชิกทุกคน
ในห้องเรียน เพ่ือจัดท าเป็นโครงงานคุณธรรม 4 มิติ ซึ่งโครงงานนี้มาจากผู้เรียนแต่ละห้องได้ร่วมกันคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในโรงเรียน เพ่ือ
น าปัญหาต่างๆ มาพิจารณา วางแผน และหาแนวทางแก้ไข โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อโครงงานคุณธรรม                     สู่
การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและลงมือปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มี
ห้องเรียนจ านวน 100 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรม 4 มิติทุกห้องเรียน 
รวม 100 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้มีโครงงานคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนนักเรียน
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ิมเติมอีก 1 โครงงาน รวมโครงงานคุณธรรม 4 มิติ ทั้งหมด 101 
โครงงาน ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการโครงงานคุณธรรมของผู้เรียนสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถ         
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาได้จริง นอกจากนี้
ทางโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ อาทิเช่น การส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน WRG-World Robot Games 2019 การแข่งขันโครงการโรงปะลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม Fablab-RMUTK การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การสอนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ค่ายเทคโนโลยีกับสะเต็ม และตลาดนัด
โครงงานคุณธรรม 4 มิติ เป็นต้น ซึ่งนอกจากด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังจัดให้
มีการน าเสนอผลงานนักเรียน และสนับสนุนนักเรียนในการน าเสนอผลงานในการแข่งขันทักษะต่างๆ ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักฝึกกระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ 
รวมถึงการท างาน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  การเปิดให้บริการ                 
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ห้องคอมพิวเตอร์และห้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Internet) เพ่ือการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและในระดับชาติ การแข่งขันทักษะ     
ทางวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ รวมทั้งการจัดการชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น นอกจากนั้นได้จัดให้มีการน าเสนอผลงานของผู้เรียน ที่แสดงถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ส่วนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  รายกลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกและเปรียบเทียบกันเป็น                       ราย
โรงเรียน  เครือข่ายสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาระดับจังหวัด ระดับสังกัดต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ
และเปรียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาในแต่ละกลุ่มวิชา 
ซึ่งมีโครงการรองรับ ดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล  เป็นต้น นอกจากนั้นยังหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนา  จุดที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้แต่ละคน  น าแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานวิธีการและสื่อการเรียนการสอนแล้ว
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยด าเนินโครงการปรับพ้ืนฐาน  โครงการ
แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน  โครงการสอนเสริม  โครงการค่ายวิชาการ   โครงการค่ายคิดวิเคราะห์  
โครงการค่ายบูรณาการ  และโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการใช้
หรือการน านวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติกับผู้เรียนในห้องเรียน ตามโครงการวิจัย
ทางการศึกษา  โครงการนิเทศภายใน  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านวัดผล  และโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูสู่มาตรฐานสากล มีการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล แล้วตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยเพ่ือหาทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสะท้อนความคิดให้ครูได้
ข้อสรุปในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้เอง ซึ่งทุกโครงการเป็นโครงการที่รองรับและสนับสนุน
ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมบูรณ์  นอกจากนั้นทางสถานศึกษายังมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ โดยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพ้ืนฐาน มีการแสดงออก การน าเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยีด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี 
และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
นอกจากนั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การท างานร่วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง ด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ เขียน mind mapping และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการด าเนินโครงการที่
สนับสนุนทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพให้แก่ผู้เรียน อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ งานบ้าน วิชาโครงงานการงานอาชีพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวเน้นให้ผู้เรียนมีการสร้างสรรค์และการแสดงผลงานที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการจัดตลาดนัด 
เพ่ือให้ผู้เรียนขายสินค้าและประเมินสินค้าของตนเอง เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและในระดับภาค ซี่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานนั้น 
มีหลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมมารองรับและสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปถูกต้อง 
สมบูรณ์ มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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3. ผลการด าเนินงาน 

 สืบเนื่องจากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด ทั้งมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ     ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการด าเนินงานดังกล่าว ในปีการศึกษา 2562 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรฐานได้ โดยเริ่มจาก มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ          มี
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีโครงการรวมทั้งหมด 25 
โครงการที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน พบว่าในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ระดับ 2.5 ขึ้นไปเป็นจ านวนร้อยละ 66.48 มีความสามารถด้านการคิดค านวณ ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 2.0 ขึ้นไป เป็นจ านวนร้อยละ 87.84 เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยนั้นพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ       
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณผ่านเกณฑ์ เป็นจ านวนร้อยละ 77.11 ซึ่งค่าเฉลี่ยนั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ท าให้การประเมินความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณเป็นมาตรฐานระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม ดังเห็นได้จากผลการด าเนินงาน
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร 

 
 จากกราฟพบว่า ผู้เรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี ปีการศึกษา 2562 มีความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป โดยเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด จ านวนร้อยละ 66.48 
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ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือประเมินความสามารถด้านการ
เขียน การอ่าน และการสื่อสาร  รวมทุกระดับชั้นปี
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ความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด
ค านวณ 

 
      จากกราฟพบว่า ผู้เรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี ปีการศึกษา 2562 มีความสามารถด้านการคิด 
ค านวณ ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ 2 ขึ้นไป โดยเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน
ร้อยละ 87.74 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในกา ร อ่ า น 
เขียน สื่อสาร 
และการคิ ด
ค านวณ 

 
             จากกราฟพบว่า ผู้เรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี ปีการศึกษา 2562 มีความสามารถด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด จ านวนร้อยละ 80.47 

 
ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 91.60 อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 7.76 และอยู่ใน

58.91

28.83

11.71 0.55
0

10

20

30

40

50

60

70

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0)

กราฟแสดงร้อยละความสามารถดา้นการคิดค านวณของผู้เรียน  
ในกิจกรรมการประเมินความสามารถของผู้เรยีนด้านการคิดค านวณ

ปีการศึกษา 2562

ผ่าน
80.47%

ไม่ผ่าน
19.53%

กราฟแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความสามารถด้าน
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ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนอยู่
ในระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 93.99 อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 5.25 และอยู่ในระดับ 1  คิดเป็นร้อยละ 
0.76 ซึ่งเมื่อน าค่าร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาอธิบายเป็นความหมาย 
พบว่า มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.81 อยู่ใน
ระดับ 2 หมายถึง ดี คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอยู่ในระดับ 1 หมายถึง ผ่าน ร้อยละ 0.69 สรุปได้ว่า ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อยู่ในระดับ “คุณภาพยอดเยี่ยม” บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ คือ ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ อีกทั้งผลของการด าเนินงานด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยเห็นผลจากการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ที่มอบหมายให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมของตนเอง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ( I-Beam Line) การแข่งขันหุ่นยนต์ Rugby    
1 kg. (รุ่น  Open) ในโครงการ WRG-World Robot Games 2019 โครงการโรงประลองต้นแบบ          
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) การเข้าแข่งขันในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมผู้เรียนครั้งที่ 69 ทั้งในระดับ
เขตและระดับภาค ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา    
การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติจริง การท างานเป็นทีม รวมทั้งมีการน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรมได้อย่าง
สร้างสรรค์ นอกจากนั้นการด าเนินงานด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับผลการเรียน 3 คิดเป็นร้อยละ 9.62 
ผลการเรียน 3.5 คิดเป็นร้อยละ 10.90 และผลการเรียน 4 คิดเป็นร้อยละ 73.09 เมื่อสรุปรวมแล้วมีผู้เรียน
ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.61 ซึ่งเมื่อเทียบกับ            
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ว่าผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน จึงสรุปได้
ว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ผู้เรียนยังได้ฝึก
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล ผ่านทางการแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียน 
ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน และการน าเสนออย่าง
สร้างสรรค์ได้  นอกจากนั้นการด าเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา           
เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ แล้วนั้น 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่แต่ละกลุ่มสาระฯ ก าหนดขึ้นนั้น รวมเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 81.92 ซึ่งสรุปได้ว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” มีรายละเอียด ดังนี้ จ านวนผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือผู้เรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่าง 
ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เป็นจ านวนร้อยละ 84.19 มี
ผลการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5  (4 = 52.04 , 3.5 = 12.18 , 3 = 11.57 , 2.5 = 8.40) 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ  ดังนี้ 
 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 59.05 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 55.14  
ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +3.91 
 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 37.05  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
26.73  ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +10.32 
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 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 33.33 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
30.07  ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +3.26 
 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 40.72 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
33.25  ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +7.47 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบ  ดังนี้ 
 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 47.46 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 42.21  
ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +5.25 
 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 32.40 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 25.41  
ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +6.99 
 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 32.16 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 
29.20  ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +2.96 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 38.28 คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับ 35.70  ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +2.58 

 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับ 33.34 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 29.20  
ความต่างระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +4.14 
  ส่วนผลของการด าเนินงานด้านทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน ดังนี้ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้ผลการเรียน 4 
คิดเป็นร้อยละ 75.35 ส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียน 4 คิดเป็นร้อยละ 80.77 ซึ่งเมื่อ
น าค่าร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาสรุปรวม พบว่า ในรายวิชาการงานอาชีพ  
มีผลการเรียน 4 คิดเป็นร้อยละ 78 ของผู้เรียนทั้งหมดที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพฯ ซึ่งสรุปได้ว่ามีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด สรุปโดยภาพรวมผล         การ
ประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของโรงเรียนวิสุทธรังษี   จังหวัด
กาญจนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

4. จุดเด่น 
  
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  มีจุดเด่นคือ โรงเรียนจัดท า
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน รวม 25 โครงการโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  มี
ความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เช่น การส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 กิจกรรมวัดประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดค านวณโดยคัดกรองผู้เรียนที่มีความสามารถ
ด้านการคิดค านวณอยู่ในกลุ่มต่ า แล้วมีการจัดกิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน คลินิกวิชาการ หรือ
กิจกรรมการสอนเสริมให้กับผู้เรียนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกซ้อม ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลดังนี้ 
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  1) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3 
 2) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6   
 3) รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6 
 4) รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6 
 5) รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียม    
ความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมถึงการส่งเสริมด้านการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนได้
สื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาจากเจ้าของภาษา โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและวิทยากรพิเศษภาษาอังกฤษ/จีน/
ญี่ปุ่น/พม่า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program)  การจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ (MOU) 

กิจกรรมบุคลากรศึกษาอบรมและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ จัดตั้งโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการนอก
สถานศึกษา เป็นต้น  

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีจุดเด่นคือ ทางโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยสามารถมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ดังนี้ 
  2.1. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชหรือ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ 4 พ.ศ. 2563 
  2.2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีโครงการต่าง ๆ รองรับและมุ่งเน้นผู้เรียน ตลอดจน        
การส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและด าเนินงานโครงงานของตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ
ทักษะการคิดขั้นสูง ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ดังนี้ 
   2.2.1 นางสาวปทิตตา หอมจันทร์ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 -6 โครงการสานฝันวัยใส จัดโดย            
หน่วยบัญชาการกองทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
และจังหวัดกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2562 
   2.2.2 เด็กหญิงวิสสุตา ทวิชสังข์ ม.3/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (100 คะแนน) ใน 
การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – 3 ในงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาคกลางและ        
ภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 
   2.2.3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP 
THE WORD” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2562 แข่งขันโดย นาย
ชนาธิป วันเพ็ญ  และ นางสาวนิจกานต์ นิธิภัทรารัตน์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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   2.2.4 เด็กชายภูวเรศ  นนทสุต, เด็กหญิงประภาภัทร สัตย์ชื่อ และเด็กหญิงภิชาญา
ดา   ชาญเลิศ ม.3/14 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ การแข่งขันการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับ 
ม.1 – 3 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
   2.2.5 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี 
ประจ าปี 2562 ส่วนภูมิภาค ประจ าส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 จากส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 
โดย นางสาวณิฌา  รัสเอี่ยม  และนายนันท์นภัส  ช่วงชัย ม.5/1 
   2.2.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น       
Line Tracing iBEAM (Junior)  และรองชนะเลิศการแข่ งขันหุ่นยนต์  Rugby Open 1kg การแข่ งขัน        
หุ่นยนต์ WRG-World Robot Games 2019 ระดับนานาชาติ ณ ประเทศไทย วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 
   2.2.7 ด.ช.ชูโชค จรูญศักดิ์ ม.3/16 รางวัล Merit Award แข่งขันคณิตศาสตร์       
โอลิมปิคนานาชาติ 2019 ณ ประเทศฮ่องกง 
   2.2.8 นายปรมัติ วงศ์วิทยก าจร ม.5/17 เหรียญทองแดงแข่งขันคณิตฯ Australian 
Math Competition 2018 อันดับ 24 ของประเทศจากจ านวน 83 คน และเหรียญเงินจาก Thailand 
International Math Olympiad 2019 
      2.2.9. ดช.ปิยบุตร กลีบเมฆ ม.3/16 เหรียญทองแดงจาก Thailand International 
Math Olympiad 2019   
   2.2.10 ด.ช.ภูมิเดช เพชรชมพู ม.3/16  รางวัลMerit Award จาก Thailand 
International Math Olympiad 2019 
   2.2.11 นางสาวอิสรีย์  ระบอบ  ได้ผ่านเข้ารอบระดับภาค และเข้าร่วมประกวดใน
ระดับประเทศ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจ าปี 
2562 (ระดับภาค)  
   2.2.12 เด็กหญิงศุภิสรา ทิพย์มโนสิงห์  ได้รับรางวัลชมเชย ผ่านคัดเลือกรอบ
เจียระไนเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 16 โดยได้คะแนน 79 
คะแนน ล าดับที่ 11 ของประเทศ  

3. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คือ ทางสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายตามบริบทและความเหมาะสมกับผู้เ รียนและสาขาวิชา โดยมี
หลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนทุกคนมีส่วนร่วม จึงท าให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสถานศึกษามี            
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นการพัฒนาทั้งครูและผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ส่งเส ริม     
การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีครูคอยดูแลเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ เรียนระหว่าง              
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการน าเสนอนวัตกรรม ผลงานการแข่งขันทักษะต่างๆ 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับโรงเรียน จังหวัด ภาค และประเทศกับหน่วยงานหรือองค์กร             
ทางการศึกษาภายนอกต่างๆ จัดขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลในด้านการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  3.1. ด.ญ.กัญญรัตน์  ภุมรินทร์  ม.2/10  รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ตามเส้น ( I-Beam Line) 
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG World Robot Games 2019 ระดับนานาชาติ 
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  3.2. ด.ญ.พิชญธิดา  สิทธิสร  ม.2/10  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ตามเส้น (I-Beam 
Line) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG World Robot Games 2019 ระดับนานาชาติ 
  3.3. ด.ช.สิรวิชญ์  เชี่ยวชาญ, ด.ช.รณกร  โชคบุญประสงค์, ด.ช.ภูริณัฐ  สอนเพีย และ     
ด.ช.ปัณณธร  พิทักษ์ตันสกุล  ม.2/13  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Rugby 1 kg. (รุ่น 
Open) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG World Robot Games 2019 ระดับนานาชาติ 
  3.4. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab) 
  3.5. ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
(ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 
   3.5.1 . ด.ช.ชัชพล  บูรณะธีรกิจ และ ด.ช.พงศกร  นนทะสุต ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
   3.5.2 ด.ญ.ชนิกานต์  เลียงผา,ด.ญ.รัตนากร พะณะงาม และด.ช.วุฒธิพงษ์ ทองพรม 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 
   3.5.3 ด.ช.นพคุณ  นรนิล, ด.ญ.พลอยชมพู  แกมไทย และด.ญ.หทัยภัทร  ชโลธร 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 
   3.5.4 นายชนม์ชาสน์  นริสศิริกุล, นางสาวอารียา  ศิริมั่ว และนายเนติธร ถิ่นทุ่งทอง 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 
   3.5.5 นายชาคริต  สิริพุทธธรดี, น.ส.ณชวรท  กาญจนสุทธา และน.ส.ณัฐชา  มิตร
เจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 
   3.5.6 ด.ญ.ฐิติรัตน์  สุโอฬาร และด.ญ.ณิชากร  ทองรอด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    
ในการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
   3.5.7 ด.ช.ธราดล  ปุญประวัติ และด.ช.นภสินธุ์  ยางสวย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3 
   3.5.8 ด.ญ.กัญญรัตน์ ภุมรินทร์,ด.ญ.พิชญธิดา สิทธิสร และด.ช.อันดามัน สินสถาพร
พงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3 
   3.5.9 ด.ช.ฝนหลวง สิทธิสัจจธรรม,ด.ช.สิรวิชญ์  เชี่ยวชาญ,ด.ช.รณกร โชคบุญ
ประสงค์ และด.ช.ภูริณัฐ  สอนเพีย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 
   3.5.10 นายธนะพัฒน์  พงศ์พัฒนรัฐ และนายปรมรรค  ปฐมเพทาย ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
   3.5.11 นายชยนันท์  ลิ้มทวีโรจน์ และนายนวพล  ณ พัทลุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ในการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-6  

4. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดเด่นคือ ทางสถานศึกษามี
การจัดการศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสถานศึกษามี
การสนับสนุนการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา เน้นการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน smart classroom ซึ่งเป็นรูปแบบของห้องเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือ
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ตอบสนองต่อรูปแบบการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ การจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการให้ครูและผู้เรียนเข้าสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้
ตลอดวันและเวลาท าการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา 2562 ในแต่ละเดือนมีผู้เข้าใช้งาน โดยคิดเป็นมากกว่าร้อย
ละ 60  อีกทั้งมีการสนับสนุนด้านการให้บริการห้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Internet) ภายในห้องสมุด 
โดยมีผู้เรียนเข้ามาใช้งานตลอดปีการศึกษาเฉลี่ย 250 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ
ยังคงมีความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในการใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอยู่ นอกจากนี้ โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ผู้เรียนสามารถอ่านและสืบค้นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและเวลาใด
เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งตลอดปีการศึกษามีผู้เรียนยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
จ านวน 4,910 ครั้ง จากการสนับสนุนของโรงเรียนในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จึงท าให้ผู้เรียนมีผลงานจากการจัดการเรียนรู้และผลงานที่ได้จากการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 
มากมาย ดังนี้ 
 4.1. ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาค
กลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 
  4.1.1 ด.ช.ธราดล  ปุญประวัติ และด.ช.นภสินธุ์  ยางสวย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3 
  4.1.2 ด.ญ.กัญญรัตน์  ภุมรินทร์, ด.ญ.พิชญธิดา  สิทธิสร และด.ช.อันดามัน  สินสถาพรพงศ์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3 
  4.1.3 ด.ญ.ฐิติรัตน์  สุโอฬาร และด.ญ.ณิชากร  ทองรอด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการ
แข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
  4.1.4 ด.ช.กฤตนัย  นุ่มแก้ว, ด.ญ.วิรชา  ค าโทน และด.ญ.ศุภสุตา  สัตย์ซื่อ ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 
  4.1.5 ด.ช.ฝนหลวง  สิทธิสัจจธรรม, ด.ช.สิรวิชญ์  เชี่ยวชาญ, ด.ช.รณกร  โชคบุญประสงค์ 
และด.ช.ภูริณัฐ  สอนเพีย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 
  4.1.6 นายชยนันท์  ลิ้มทวีโรจน์ และนายนวพล  ณ พัทลุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการ
แข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-6 
  4.1.7 นายธนะพัฒน์  พงศ์พัฒนรัฐ และนายปรมรรค  ปฐมเพทาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
  4.2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (ผู้เรียนมีผลการเรียน
เกรด 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 93.61 ซึ่งสรุปได้ว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 5. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีจุดเด่นคือ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และลง
มือปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องครอบคลุมกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การลงมือปฏิบัติจริง ในรูปแบบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ การท างานเป็นทีม การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย ฯลฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน เช่น 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึงท าให้เกิดผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เป็นประจักษ์ ดังนี้ 
   5.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 84.19  ในจ านวนนี้เป็นผู้เรียนที่
มีผลการเรียน 4 สูงถึงร้อยละ 52.04 
   5.2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน      
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
ถึง 10.32 และในจ านวนนี้เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน เป็นจ านวน 4 คน ได้แก่ด.ญ.พรสินี เชียงกา  
ด.ช.นฤพน จงศุภวิศาลกิจ , ด.ช. ไรวินทร์ วิริยางกูร , ด.ญ.ภิชาญาดา ชาญเลิศ ระดับรองลงมาเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 7.47รายวิชาภาษาไทย 3.91และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3.26  
  5.3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศถึง 
6.99 วิชาภาษาไทย 5.25 วิชาภาษาอังกฤษ 4.14 วิชาวิทยาศาสตร์ 2.96 และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ 2.58 ซึ่งจากค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ของทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นั้นเป็นข้อมูลที่สามารถสนับสนุนและยืนยันได้ว่าโรงเรียนมีการการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด  

6. ด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน     
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ต่ออาชีพ สุจริต โรงเรียนมีการวางแผน
โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้และทักษะของผู้เรียน เช่น ด้านการจั ดการเรียนรู้เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง มีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนัก กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ และยังส่งเสริมความเป็นเลิศต่างๆ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับเขตและระดับชาติ 
มากมาย ดังนี้ 
  6.1 ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 
(ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 
   6.1.1 ด.ช.รบชนะ  ทับถมยา, ด.ญ.กนกวรรณ  เอกบุตร, ด.ญ.บุญนิสา  เทียมไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3  
   6.1.2 นายสิรภพ  ภู่ทอง, นายปฏิภาณ  ธรรมวิเศษ และนายชัยวัฒน์  น้อยยิ้ม ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 
  6.2 ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพม.8) ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 มีดังนี้ 
   6.2.1 ด.ญมนณิชา  ภูยาธร, ด.ญ.ปาริศา  อุดมสินค้า และด.ญ.ปานิศา  ปักกะทานัง 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3 
   6.2.2 ด.ช.ภูเบศ  กลีบทอง, ด.ช.พีรภัทร  ค าหอม และด.ช.ชนัญชัย  ช าพาลี ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3 
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   6.2.3 ด.ช.รบชนะ  ทับถมยา, ด.ญ.กนกวรรณ  เอกบุตร, ด.ญ.บุญนิสา  เทียมไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 
   6.2.4 นายณรงคศักดิ์  ชีวังกูล, น.ส.ณิชกานต์  ชฎาทอง และน.ส.ทัศนีย์  พันธุ์พร้อม 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-6 
   6.2.5 น.ส.อรทัย  สิงขรรักษ์, นายมานินเทพ  มากิตติธร และน.ส.ไพรินทร์  ท้าว
สุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6 
   6.2.6 นายสิรภพ  ภู่ทอง, นายปฏิภาณ ธรรมวิเศษ และนายชัยวัฒน์  น้อยยิ้ม     
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 
   6.2.7 นายพิสิทพัฒน์  ปุญสิริ, นายสรศักดิ์  อิ่มกมล และนายเอกราช  ดีเรือง ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.4-6 
  6.3  ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายสถานศึกษาที่ก าหนด (ผู้เรียนมีผลการเรียนเกรด 3 ขึ้น
ไป) คิดเป็นร้อยละ 93.61ซึ่งสรุปได้ว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา      - 
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มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นหลักท่ี 2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์         

ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียน            
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ซึ่งผลจากการประเมินมีผู้เรียนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ผู้เรียนที่มีการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัย 
แก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การจัดการเรียนการสอน  สอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา, จัดโครงการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, จัดโครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน, จัด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง, จัดโครงการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย  12  
ประการ, โครงการสถานศึกษาสีขาว,  โครงการวิถีพุทธ,  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8  ประการ  , โครงการวิถีพุทธส่งเสริมจิตอาสาและสร้างสรรค์รักการอ่าน และโรงเรียนคุณธรรม โครงงาน
คุณธรรม 4 มิติทั้งโรงเรียน จ านวน 101  โครงงาน ในการด าเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
กลุ่มบริหารกิจการผู้เรียนตามค าสั่งที่  269/2560  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี  ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย กลุ่มบริหารวิชาการก าหนดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสร้าง        จิตสาธารณะ ส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่น ส านึกรักบ้านเกิด ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
จากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2562  ด าเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ณ อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน อ.โพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส การ
จัดท าโครงงานคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพบว่า ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น ด้านการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย โรงเรียนได้มีการด าเนินการสร้างความตระหนัก ความรัก สามัคคี ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
กิจกรรมค่ายวิชาการผู้เรียน ESMTE ม.ต้น , ม.ปลาย และ IP กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกเพศ ทุกชั้นปี 
ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเสมอภาค  และเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
ด าเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบประเมินและสรุปผล เพ่ือน าผล
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การประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป ด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม งานอนามัยโรงเรียนได้
ดูแลสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังนี้  มีการ
ประชุมประจ าเดือนเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมของงานห้องพยาบาลทุกกิจกรรม มีกิจกรรมที่บ่งชี้ว่า
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี เช่น มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนที่เจ็บป่วย จัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ครู บุคลากร ผู้เรียน ด าเนินการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงของผู้เรียน ด าเนินการคัดกรอง
ผู้เรียนที่เข้าสู่ภาวะอ้วนและมีอาการเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีการจัดท ารายงานสถิติผู้ป่วย กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค กิจกรรม อย.น้อย/อส.คบ.  จัดกิจกรรมลดพุง ลดโรค ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือเข้ามาดูแล
ก าจัดลูกน้ า-ยุงลายในโรงเรียน กิจกรรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก      (PM 2.5) 
กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยวิทยากรที่มีความรู้     จาก
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฯ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในสังคม 
เป็นต้น 

3. ผลการด าเนินงาน 
    จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้น ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการท างาน สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการท างานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ  98 ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จากการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ปราสาทเมืองสิงห์ กิจกรรมจิตอาสา การแข่งขันมารยาทไทย โครงการอาภรณ์สอน
ศิลป์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมศิลป์ เป็นต้น  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 เช่น ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย 
ชนะเลิศการประกวดละครคุณธรรม เป็นต้น โดยภาพรวมผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยร้อยละ 100 ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย จากการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา และของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างระหว่างวัย คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม ผู้เรียนได้รับบริการในการดูแลด้านสุขภาพ มีการจัดหายาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ สถานที่สะอาด  มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีป้องกันโรคภัยใกล้ตัวต่างๆ มีความรู้และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของสิ่งเสพติด ชอบการออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละ 1 ประเภท มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข เข้าใจและ ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน สรุปโดยภาพรวมผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 4. จุดเด่น   

 1. มีการจัดท าโครงงานคุณธรรม 4 มิติโดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่ปรึกษาและผู้เรียนทุก
ห้องเรียน จ านวน 101 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 100 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเอง 
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมความ ส านึกรักบ้านเกิดและความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
 3. ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข 
 4. มีระบบการให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี มีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจากบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพทั้งทาง
กายและใจ 
5. จุดที่ควรพัฒนา   - 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารการจัดการ 

 

1. ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
   
 โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาระยะกลาง 3 ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่            ใช้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะกลาง 2 ช่วงเวลาคือ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี                   ( 
2560 – 2562)  ถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี  (2563 – 2565 )โดยมีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ 
จุดอ่อน - จุดแข็ง ตามค าสั่งที่ 234/2559 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากลยุทธ์เชิงรุกและแผนพัฒนา
การศึกษาระยะกลาง 3 ปี (ลงวันที่  27 กันยายน 2559) ซึ่งในการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายได้มีตัวแทนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้สะท้อนผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนผู้เรียน (อบน.วส.)  โดยมีการ
วิเคราะห์นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จนถึงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดท ากลยุทธ์เชิงรุกวิเคราะห์
จุดอ่อน – จุดแข็ง (SWOT) ตามค าสั่ง 178/2562 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยใช้ข้อมูลแผนการศึกษาชาติ นโยบายและ
จุดเน้นการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 8 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  เอกสารวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา เอกสารการถอดบทเรียนของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการอบรมผู้เรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม 4 มิติ สรุปการแสดงความคิดเห็นที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียน 
สรุปสิ่งที่ผู้ปกครองสะท้อนความต้องการต่อโรงเรียนจากโครงการเยี่ยมบ้าน ประกอบการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยในการจัดสรรงบประมาณ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการ รวมถึงการขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยในการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการในแต่ละปีนั้น ต้องมีการขออนุญาตด าเนินการตามโครงการโดยผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผ่านงานแผนงานและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  มี ก า รแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกา ร กลุ่ ม
นโยบายและแผนงาน ตามค าสั่งที่  72/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน        
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มีการประชุมติดตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช้แบบก ากับติดตาม (ผ.1- ผ.7)  และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตามค าสั่งที่ 89/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง
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และมีคุณภาพ  โดยมีการประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและงานสารสนเทศ เพ่ือ
ก าหนด ระดับคุณภาพ พร้อมหลักฐานร่องรอย ตามตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานของงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
มีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดให้มีโครงการนิเทศภายใน ร้อยละ100 และน าผลที่ได้มาพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอเป็นไปตามอัตราก าลังข้าราชการครูตาม 
เกณท์ก.ค.ศ.ก าหนด นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีโครงการเยี่ยมบ้านและจัดหา
ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ในด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาในด้านนี้ ด้วยการอ านวยการ ก ากับ ติดตาม ให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 
โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด น าไปจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
เฉพาะด้าน เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  โครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ด้านดนตรี ฯลฯ  สร้างหน่วยการเรียนรู้
ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ด าเนินการประเมินการใช้หลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถเป็นต้นแบบด้านการใช้หลักสูตร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตรกับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ  มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตรที่มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ น าผลไปพัฒนาโดยการวิจัย
ต่อยอด โดยคุณครูทุกคนมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการท าวิจัยในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้
ส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานที่
ตรงกับความต้องการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรม
ประชุมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่  21  สู่ไทยแลนด์ 4.0  กิจกรรม
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพครูด้านการวัดผล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูได้มี
ชุมชนการเรียนรู้(PLC) ซึ่งจัดให้มีการPLC ทุกกลุ่มสาระโดยก าหนดให้คุณครูมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ ากว่า 50 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  โรงเรียนดูแลจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีกลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานอาคาร
สถานที่ ด าเนินการดูแลสถานศึกษา ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีความพร้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้  มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น การจัดบอร์ดนิเทศภายใน
ห้องเรียน การจัดมุมความรู้  มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB)  นอกจากนี้ยังมี ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีระบบ Internet ไร้สายไว้บริการให้ผู้เรียนได้สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม  มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมี
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ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา มีการจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจึงติดตั้งกระดานอัจฉริยะ กระดานอิเล็คทรอนิกอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดเพ่ือให้ครูผู้สอนได้
น าไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดการระบบ
ข้อมูลโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ ใช้ โปรแกรม D-school ในการจัดข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  ใช้โปรแกรม 
Greader ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน  ใช้โปรแกรม Book Mark จัดการระบบประมวลผลการเรียน ฯลฯ  
ในด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาผู้เรียนและบุคลากร ได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน จ านวน 5 ห้องเรียน โดยอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละห้องเท่ากับ 1 คน : 1 เครื่อง สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุก
เครื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งสามารถสืบค้นความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย คอมพิวเตอร์ประจ าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับครูใช้ในการเตรียมการ
สอน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีช่องทางให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ส าหรับประชาชน 
ผู้ เ รี ยน และผู้ปกครอง ดั งนี้  เว็ปไซต์  www.visut.ac.th/Lineและ  Facebook โรงเรียนวิสุทธรั งษี            
จังหวัดกาญจนบุรีให้บริการ 

 
3. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยร่วมกับตัวแทน
ผู้เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565  ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จากการตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมประเมินการบริหารงานการเงินการ
คลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี มีผลการประเมินด้านแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับดี ซึ่งทางโรงเรียนได้น าข้อแนะน าจากท่าน
คณะกรรมการมาปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการแสดงการประมาณการใช้งบประมาณล่วงหน้า 
ระยะ 3 ปี ให้ชัดเจนขึ้น  ผลการประเมินด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ระดับดีเลิศ มีการด าเนินการ         
การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ โดยผ่านความคิดเห็นของ หัวหน้างานตามสายการปฏิบัติงาน 
งานแผนงาน งานพัสดุ และผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินได้   
ระดับดี  ทางโรงเรียนได้น าข้อแนะน าจากท่านคณะกรรมการมาปรับปรุง ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมี
รายงาน   ปิดโครงการและสรุปงานการใช้จ่ายงบประมาณ  (เอกสาร พ1 – พ3) มีการก ากับติดตาม โครงการ/
กิจกรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใช้แบบก ากับติดตาม ( ผ.1 - ผ.9 ) เพ่ือให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีรายงานการประชุมฝ่ายแผนงาน เพ่ือก ากับติดตาม
การด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและนโยบายของต้นสังกัด   มีคณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมประชุม ก าหนดระดับคุณภาพ พร้อมหลักฐานร่องรอย ตามตัวบ่งชี้  
โดยมีเกณฑ์การประเมินรูบริคส์อย่างชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งคณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ร่วมกัน
วางแผนก าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   ได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
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โรงเรียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและน าไปสู่การปฏิบัติ  ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรีประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารบุคคลและงานธุรการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ และ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ซึ่งในแต่ละฝ่ายมี
บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมายแล้วด าเนินการตามปฏิทินในโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่วางไว้  ซึ่งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้นต่อไป  ในด้านครูผู้สอนสถานศึกษามีครูที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาชาวิชาและมีจ านวนครูที่เพียงพอต่อ
จ านวนผู้เรียน ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  คุณครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ
100 นอกจากนี้ครูได้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ซึ่งจัดให้มีการPLC ทุกกลุ่มสาระโดยก าหนดให้
ครูมีชั่วโมง PLC ไม่ต่ ากว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ100 ครูผู้ช่วยร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศแวดล้อม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมจัดหาเครื่องมือ และน้ ายาท าความสะอาด
อาคารสถานที่, กิจกรรมซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบประปา, กิจกรรมซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุก
อาคารและถนน, กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ า , กิจกรรมซ่อมบ ารุงลิฟท์, กิจกรรม
ก าจัดปลวก และโครงการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและรักษาความปลอดภัย ในกิจกรรมรักษาความ
สะอาดอาคารเรียนและรักษาความปลอดภัย เพ่ือดูแลสถานศึกษา ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า      
โรงอาหาร ห้องประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย โดยมีผลส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.31 ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดยใช้ 
กระดานอัจฉริยะกระดานอิเล็คทรอนิกอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ท าให้การจัดการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน ในด้าน การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา,ผู้เรียนและบุคลากร ได้จัดให้มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละห้อง 
สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกเครื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งสามารถสืบค้นความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มี 
คอมพิวเตอร์ประจ าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับครูใช้ในการเตรียมการสอน และคอมพิวเตอร์ประจ างาน
ในกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม มีช่องทางให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ส าหรับประชาชน ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง ดังนี้ เว็ปไซต์ www.visut.ac.th/Lineและ Facebook โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ให้บริการ  โดยภาพรวม โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตามที่เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4. จุดเด่น 
  4.1. มีกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา , แผนปฏิบัติการ ที่ชัดเจนและทันสมัย
  4.2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบและชัดเจน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจเพ่ือลด
ขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  

  4.3. มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
  4.4. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้  
ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2562 
   4.5. โรงเรียนมีอาคารเรียน ,ห้องเรียน ,มีแหล่งเรียนรู้ , มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. ให้เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
และได้รับการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน Fabrication Lab ชุดใหญ่ จาก สวทช. 
   4.6 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และทันสมัย 
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ โดยจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสั มพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดกระบวนการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยครูเป็น
ผู้ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น 
แสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยมีห้องปฏิบัติการ
ครบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนสอนในภาคปฏิบัติ และครบทุกชั้นเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) ห้องปฏิบัติการ Fab - Lab ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ tissue 
culture ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยมีรายงานการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  ให้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ,  การแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นต้น จัดให้มีการน าเสนอผลงานของ
ผู้เรียน ที่แสดงถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  รวมถึงการเข้าใช้ระบบ E-book เพ่ือสืบค้น
ข้อมูล การจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ตลอดจนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดห้องเรียน 
ความสะอาด ป้ายนิเทศ สารสนเทศ นิทรรศการความรู้ต่างๆ เป็นต้น และด้านกระบวนการจัดการเรียน     
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การสอน ครูมีการเสริมแรงโดยกล่าวค าชื่นชม ให้รางวัล และยกย่องนักเรียนผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นต้น มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก เกิดความรักและมีความสุขในการเรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ระบบ
กัลยาณมิตร ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาได้
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยการวัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มี
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน  และตัวชี้วัดของหลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชาและด าเนินการวัดและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) การวิเคราะห์
ข้อสอบ มีการใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้                
มีแบบทดสอบ แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนทุกภาคเรียน และน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาตนเอง โดยโรงเรียนมีโครงการ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียนที่
มีผลการเรียน 0 , ร ,มส กิจกรรมคลินิคทางวิชาการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองด้านการวัดผลและประเมินผล โดยสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในการสอบสมรรถนะครูด้าน   
การวัดผล (สทศ.) ตามโครงการพัฒนาครูด้านการจัดสอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน บันทึกผลหลังการสอนไว้เป็นหลักฐานใน
การพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกลุ่มสมาชิกเพ่ือการปรึกษาหารือหา
แนวทางในการแก้ปัญหา หรือต่อยอดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ 
ในรูปแบบของการท า PLC ร่วมกัน โดยน าปัญหาที่ได้จากการ PLC มาหาแนวทางแก้ไขหรือสร้างนวัตกรรมที่
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในรายวิชานั้นๆ ท าการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนน าผลของการประเมิน
มาพัฒนาการสอนในครั้งต่อไป โดยรายงานขั้นตอนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เสนอต่อกลุ่มบริหารวิชาและผู้บริหารตามล าดับ ซึ่งมีร่องรอยและหลักฐาน ดังนี้ รายงานผลชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะรายบุคคลแผนการสอนรายบุคคล  บันทึกหลังสอน ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องในวง
วิชาชีพ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ หลักฐานร่องรอยผลการพัฒนาผู้เรียน ผลงานผู้เรียน รวมถึงโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ,  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม, โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ , โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น, โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อออนไลน์ , โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรโครงการ EP, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านวิชาการ ภาษา กีฬา ดนตรี ศิลปะ, โครงการ
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ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมห่างไกลสิ่งเสพติด สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์         
คิดอย่างมวีิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา, โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา, โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม , โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ เช่น กิจกรรม            
จัดนิทรรศการทางวิชาการงานวันเปิดบ้านEP ,วิสุทธรังษี, กิจกรรมจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์การเรียนและน าเสนอ
ผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี, กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ  อบน.ว.ส., กิจกรรมจัดประชุมสภาผู้เรียน, กิจกรรม
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่ งเสริมประชาธิปไตย , กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์สู่
มาตรฐานสากล, กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน , กิจกรรมศึกษาดูงาน
ต่างโรงเรียน, กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อโครงการ English Program, กิจกรรมพัฒนาระบบ 
Internet ความเร็วสูง และสื่อออนไลน์, กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ , กิจกรรมน า
ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะอาชีพเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ , กิจกรรมส่งเสริมการออมและพัฒนา
บุคลากรธนาคารโรงเรียน, กิจกรรมการสร้างสื่ออุปกรณ์และเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา, กิจกรรมจัดประชุมวางแผน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย , 
กิจกรรมการออกก าลังกาย, กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น                                                   
3. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้              ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการ
ด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ผลด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและยังมีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติให้กับผู้เรียน โดยทาง
โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการสอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับนนักเรียนห้อง ESMTE ม.ต้นและ IP , มีค่าย
วิชาการส าหรับนักเรียน ESMTE ม.ต้น, ม.ปลายและผู้เรียน IP ม.ต้น , มีการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ส าหรับนักเรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100, มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ  มีนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มีพัฒนาการเรียนการสอน การท าหุ่นยนต์ และมีการจัดค่าย    
บูรณาการทักษะทางวิชาการ เป็นต้น ผลด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้     มีผลการด าเนินงาน จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จาก นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยใช้
ระบบ Smart classroom และ E-Book ซึ่งผลจากกระบวนการพัฒนาดังกล่าว พบว่านักเรียนได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในโครงการต่างๆ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ( I-Beam Line) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ Rugby     
1 kg.(รุ่น Open) ในโครงการ WRG-World Robot Games 2019 รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศโครงการ
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โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) การเข้าแข่งขันในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ทั้งในระดับเขตและระดับภาค เป็นต้น ผลด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการบริหาร  
การจัดการชั้นเรียน โดยด าเนินโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้เด็กมีความรู้
ความสามารถ โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศในการเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล โดยท าแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน และให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอน 
ผลด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยด าเนินการ
โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล, มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน, มีการประเมินผลอ่าน คิด วิเคราะห์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, มีการวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และวิเคราะห์
ข้อสอบ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, มีการติดตาม และตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล, มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการท าประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อครูผู้สอน ส่วนผลด้านการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการจัดท าแผนการสอน       ทุก
รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด น าแผนการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบกับการ
ออกแบบสื่อ นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี การ
บันทึกผลหลังสอน และน าปัญหามาประชุมในรูปแบบของการท า PLC ร่วมกัน ระหว่างครูผู้สอนในรายวิชา/
ระดับชั้นเดียวกัน เพ่ือน าผลการบันทึกมาวางแผนพัฒนาหรือต่อยอดในการเรียนรู้และจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียน (Classroom Action Research) โดยสร้างแบบฝึกทักษะ ก าหนดกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีสอนในการ
แก้ปัญหาที่พบกับผู้เรียน มีการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือ
น าผลของการประเมินมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเหมาะกับบริบทของผู้เรียนโดยมีคณะ
นิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้าคณะนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูช านาญการพิเศษของสาระการเรียนรู้        ท า
หน้าที่นิเทศและร่วมให้ค าปรึกษา แนะน าในกรณีท่ีพบปัญหาโดยปฏิบัติการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง 
นอกจากนี้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนน าเสนอผลงานและส่งผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันต่าง ๆ ที่องค์กรทางการศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลงานของ 8 กลุ่มสาระเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 และมีผลงานการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 8 โดยได้รับเหรียญทองทั้งสิ้น 67 เหรียญทอง  
4. จุดเด่น 

จากการด าเนินการตามกระบวนการ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นกระบวนการ โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีจุดเด่นทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  

1.) จุดเด่นด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีจัดการเรียนการสอน ที่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง      
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  โดย สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้                 
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รางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ 4       
พ.ศ. 2563 และ  รางวัลซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนี้
นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลที่ 1 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก Active learning ครูที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศระดับดีเยี่ยม นายรภัทกร  สุขช่วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และนางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถไปสู่
การแข่งขันผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์     

2.) จุดเด่นด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย 1. ครูมีการสร้างสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 และส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ร้อยละ 100 

3.) จุดเด่นด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการด าเนินการ ดังนี้ ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และครูผู้สอนทุกคนได้
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดย ผ่านกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

4.) จุดเด่นด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมี
การประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาโดยทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินโดย สทศ. เป็นประจ าทุกปี 

5.) จุดเด่นด้านการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการน าเสนอต่อผู้บริหารและน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมถึงยังมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานตามสถานศึกษาทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบกัลยาณมิตร 

5. จุดที่ควรพัฒนา   - 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้      
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นหลักที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   ประเด็นหลักที่ 2 คุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ       
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ 
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบในปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศถึง 10.32 และในจ านวนนี้เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนน 100 
คะแนน เป็นจ านวน 4 คน ระดับรองลงมาเป็นรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
7.47 รายวิชาภาษาไทย 3.91 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3.26  ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศถึง 6.99 วิชาภาษาไทย 5.25 วิชาภาษาอังกฤษ 4.14 
วิชาวิทยาศาสตร์ 2.96 และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่า 2.58 ซึ่งจากค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบ O-NET ของทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นั้นเป็นข้อมูลที่สามารถสนับสนุนและยืนยันได้ว่า
สถานศึกษามีการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการคิด ค านวณ    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยครผูู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
1. สรุปผล 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               
ของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี  (2563 – 2565 ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้
ดังนี้ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จัดท าโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ทุกๆ ด้าน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน ส่งเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียนส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส, มผ ,กิจกรรมคลินิกวิชาการ และกิจกรรมการสอนเสริมให้กับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทางสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่
หลากหลายตามบริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม วางแผนอย่างเป็นระบบและลงมือปฏิบัติจริง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด สถานศึกษาจัดตั้งโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการและน าเสนอนวัตกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาภายนอกต่างๆ ที่จัดขึ้น รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ (MOU) และบุคลากรศึกษาอบรมและดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนในต่างประเทศ จึงท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ
ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนด้วย
กิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมด้านการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและพม่า โดยมีการจัดการศึกษา
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ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพ่ือให้นักเรียนได้สื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง 
นอกจากนี้ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยโรงเรียน
มีการสนับสนุนการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้ในทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา เน้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน smart classroom ซึ่งเป็นรูปแบบของห้องเรียนที่จัดขึ้น
เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการให้ครูและ
ผู้เรียนเข้าสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดวันและเวลาท าการ รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการยืมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ผู้เรียนสามารถอ่านและสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต มีทักษะในการท างานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนัก กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ต่ออาชีพสุจริต สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
  ประเด็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  โรงรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดท าโครงการตลาดนัดคุณธรรม 4 มิติ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคุณครูที่ปรึกษาและผู้เรียนทุกห้องเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม 4 มิติ จ านวน 101 โครงงาน 
เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเอง เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมความภูมิใจ
ในท้องถิ่น ส านึกรักบ้านเกิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข และมีระบบการให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี มี
การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพทั้งทางกายและใจ   
  จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
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  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีกระบวนการในการบริหารงาน 
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการ ที่
ชัดเจนและทันสมัย มีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจเพ่ือลดขั้นตอน
และเวลาในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน เพ่ือให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน เน้นให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้  ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ท่าน อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้
มีอาคารเรียน, ห้องเรียน, แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยได้รับการ
คัดเลือกจาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เข้าร่วมโครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 
Fabrication Lab ชุดใหญ่ จาก สวทช. และโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 

  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จุดเด่น 
  ครูผู้สอนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูมีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง โดยมีการประเมินสมรรถนะด้าน
ต่างๆ  ทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้ และมีการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้เรียนประเมินเพ่ือน ผู้เรียนประเมินครู เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสะท้อนกลับ สามารถน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน อันส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และโรงเรียนยังมีการสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพและน ามา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อีกด้วย 
  จุดที่ควรพัฒนา  - 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๒.๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม  
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 
 

1. มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 

ปีการศึกษา 2561 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
6. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561 
8. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 
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ประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุร ี
เรื่อง    การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานคุณภาพ
ของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ เอกลักษณ์โรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ จากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมสอดคล้องกันกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน และเพื่อให้ไปเป็นตาม
นโยบายการประกันคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมท้ังน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
     ลงชือ่.. .......................................................... 
                    (นายหงษ์ดี  ศรีเสน)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุี  
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
...................................................................................... 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยีย่ม 
ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ          

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑.๔. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี ระดับยอดเยี่ยม 

ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๒.๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยีย่ม 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ระดับยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยีย่ม 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ระดับยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับยอดเยี่ยม 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

     ระดับคุณภาพ 5  หมายถึง  ยอดเยี่ยม 

   ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  ดีเลิศ  

   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง  ดี 

   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง  ปานกลาง  

   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง  ก าลังพัฒนา 

 3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าป ี2562 

................................................................................. 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งท่ี 1/2562  
เมื่อวันท่ี ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562  มีมติเห็นชอบและ
รับรอง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 

 
 

(นายอุดม  เหลอืงสด) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี   
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ค าสั่งโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ี   89  / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

…………………………………………………. 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
ให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันภายนอก ประกอบประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  ๓  มาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานที่ 
๑  คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ จ านวน ๒๑  ตัวบ่งชี้ และการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังน้ี 
1.   คณะกรรมการอ านวยการ         ประกอบด้วย 

1. นายหงษ์ดี  ศรีเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุภาพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน            กรรมการ  
 3. นายพิทักษ์   อยู่เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน            กรรมการ 
 4. นางนงนุช  เกษมจิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน            กรรมการ 
 5. นายพิสิทธิ์  ธรรมวิเศษ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ  
 6. นายสุทัศน ์  ไคลม ี  ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
 7. นางคนึงนิตย์        เนียมหอม ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ชว่ยผูอ้ านวยการโรงเรียน          กรรมการ
 8. นายศิรสิษฐ ์  เชือ้ทอง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ชว่ยผูอ้ านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
 9. นายทินกร  ชูช่วย  ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
 10. นายธีรเสฏฐ์  โพธิ์นิล  ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ 
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11. นางสาวกัญญาณฐั   เขียวบ้านยาง   ครู       กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวจิราพร แสนวันด ี   ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  อ านวยการ สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามมาตรฐานและจัดการให้
การจัดท าสรุปรายงานประจ าปี ปีการศึกษา  ๒๕๖2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 3 มาตรฐาน   ๒๑  ตัวบ่งชี้  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน   

      ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรยีน 

            ๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 

   ๑. นางสาวศิริมา   วงษส์กุลด ี   ครู   หัวหน้า 

   ๒. นางสาวดวงกมล   สาโรชสัมพันธ ์   ครู   ผู้ช่วย 

   ๓.  นางสาวปาจรินทร์  หนูเจรญิ   ครู   ผู้ช่วย 

    4.  นางสาวนริศรา  ว่องไว    ครู   ผู้ช่วย 

    5.  นายณัฐพล   ก าเนิดรัตน ์   ครู   ผู้ช่วย 

  6.  นางนิตยา  สังข์มา    ครู   ผู้ช่วย 

๗. นางสาววันนษิา ปิ่นแก้ว           ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 

           ๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมวีิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     ๑.  นางศันสนีย์    ชีวังกูร    ครู   หัวหน้า  
    ๒.  ว่าท่ีร.ท ธีรพล   จิณแพทย ์   ครู   ผู้ช่วย 
    ๓.  นางสาวกิติพร   พลศร    ครู   ผู้ช่วย 
    ๔.  นายยุทธพิชยั   บุตรน้ าเพช็ร   ครู   ผู้ช่วย 
    5.  นายชัยประสิทธิ์  ชิวปรชีา    ครู   ผู้ช่วย 
    6.  นายอาทิตย์   สุวรรณสุข   ครู   ผู้ช่วย 

๗. นางสาวนริศรา อ่วมออ่ง    ครู   ผู้ช่วย 
  ๘. นายณัฐนนท์  เดือนข้ึน    ครู   ผู้ช่วย 

๙.  นางสาวอรญิชยา  ตะพังพินิจการ   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  ๑๐.   นางสาวอาภาภัทร รัตนโอภา   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
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  ๑๑.   นางสาวอมราพร บุญราชสวุรรณ ์   ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 
 ๑.๑.๓. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 

๑. นางคมคาย    ปวุตตานนท์   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวเนาวรัตน์   จันทร์สวัสดิ ์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางศศลักษณ์ วัฒนา    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวสารวิรรณ  มิสกรีม    ครู   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวปรารถนา    ดาวเจริญพร   ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวจริัตติกาล  ถ่ินกาญจน์วัฒนา  ครู   ผู้ช่วย 
  ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นายสุขุม    ดอกเข็ม    ครู   หัวหน้า 
  ๒. นายวีรพัฒน ์  ไสยาวัน    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร   ครู   ผู้ช่วย 
  ๔. นายอ านาจ   ชื่นบาน    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  ว่าท่ีร้อยตรวีรานุรักษ์ เหลืองสด   ครู   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวอารสิา คล้ายข า    ครู   ผู้ช่วย 

  7. นางสาวพรประภสัสร์  ไมตรีเวช  ครู   ผู้ช่วย 

  8. นายภัทราวุฒ ิ  อะโน ครู   ผู้ช่วย 

  9. นายไกรสิภณณ ์ พงษว์ิทยภาน ุ ครู   ผู้ช่วย 

  10.นายพลวัฒน์  พรหมพิพัฒน์ ครู   ผู้ช่วย 

  11.นางสาวอจินไตย พวงทอง  ครู   ผู้ช่วย 
     ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. นางจินตนา    หนูอินทร ์   ครู   หัวน้า 
2. นายวิริยะ   กิติกุล    ครู   ผู้ช่วย 

  3.  นางสาววิไลลักษณ์   โฉมมิตร   ครู   ผู้ช่วย 
  4.  นายวิสุทธิ ์   เจียมธโนปจัย   ครู   ผู้ช่วย 
  5.  นายวิโรจน์    สามส ี    ครู   ผู้ช่วย 
  6.  นายเฉลิมชัย    กาญจนคเชนทร ์  ครู   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวแสงดาว    สืบด้วง  ครู   ผู้ช่วย 
 ๑.๑.๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. นางสาวพรทิพย์   ทองมาก    ครู   หัวหน้า  
  ๒.  นายคงศักดิ์    โฉมยงค์    ครู   ผู้ช่วย 
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  ๓.  นางทัศนา     แม้นเดช    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวปทิตตา  บุญวาสนาลิขิต   ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางรุ่งนภา     ชิดชอบ    ครู   ผู้ช่วย 
  6.  นางสมฤดี    อนุกูล    ครู   ผู้ช่วย 
  7.  นางดวงพร   ใจรักษ ์    ครู   ผู้ช่วย 
  8. นายนเรศ    คนร า    ครู   ผู้ช่วย 
  9. นายรักษ์พล    ฝอยทับทิม   ครู   ผู้ช่วย 
  10.นายสุรวัจน์    สุคนธมณ ี  ครู   ผู้ช่วย 
  11.นางวณีา     ปลาทอง      ครู   ผู้ช่วย 
  12.นางกัญจนพร    ภัคพาณชิย ์  ครู   ผู้ช่วย 
  13.นางพรรณี     เพ็งศาสตร ์  ครู   ผู้ช่วย 
  14.นางสาวพิกุล   วนาพิทักษ์กุล  ครู   ผู้ช่วย 
  15.นางสาวนัดดา   ท าจะดี  ครู   ผู้ช่วย 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑. นางสาวลาวลัย์   น้อยอยู ่    ครู   หัวหน้า 
  ๒. นางพรรณ ี  เพ็งศาสตร ์   ครู   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวหทัยรัตน ์ เมฆจินดา   ครู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวเกสร   พุทธรักษา   ครู   ผู้ช่วย 
5. นายวุฒิชัย  บุญมา    ครู   ผู้ช่วย 
6. นางปวีณา      เกษมโสตร   ครู   ผู้ช่วย 
7. นางสาวธญัญารัตน์  โพธิ์ทอง    ครู   ผู้ช่วย 
8. นางสาวนนทกานต์   แก้วเรอืง   ครู   ผู้ช่วย 

  9. นายจ านงค์    นรด ี    ครู   ผู้ช่วย 
  10.นายนิติธร  ต้นโพธิ ์    ครู   ผู้ช่วย 

11. นางสาวอรณุรัตน์    สนตุ่น    ครู   ผู้ช่วย 
12. นางสาวดวงพร   ปิ่นตุรงค ์   ครู   ผู้ช่วย 

๑.๒.๒  มีความภมูิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
   ๑.  นางสาวชุติมา   จันทร์ประเสรฐิ   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางยุพดี    ทิพย์บ ารุง   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายวรวรรธน์   แสงมาลา   ครู   ผู้ช่วย 
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  ๔. นางสาวพรประภสัสร์  ไมตรีเวช    ครู   ผู้ช่วย 
   ๕. นายอาทิตย์   สุวรรณสุข   ครู   ผู้ช่วย 

๖.  นางสาวนรีนุช  แห้วเพช็ร   ครู   ผู้ช่วย    
  ๗.  นางสาววารินทร์   วันทอง    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  ๘.  นางสาวอรปภา ม่วงมัน    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  ๙.  นายสิทธิชัย  ชะบา    ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 
    ๑.๒.๓  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

๑.  นายสุพัฒน์     กนกพจนานนท์   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางจิรัชยา    สามส ี    ครู   ผู้ช่วย 

3.  นางสุทธิชา  สมุทวนิช   ครู   ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกมลชนก   มังเขตแขวง   ครู   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาววิลาวรรณ   สุวันประเสรฐิ   ครู   ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวนรีนุช  แห้วเพช็ร   ครู   ผู้ช่วย 
  7.  นายสุรวจัน์    สุคนธมณ ี   ครู   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ    ครู   ผู้ช่วย 
  ๙.นางสาวศุภิสรารัตน ์ บัวสวัสดิ ์   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  ๑๐.นางสาวอรปภา ม่วงมัน    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 

๑๑.นางสาวธิดารัตน์   ปานพงษ์ศร ี   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1.  นางสาวสายชล เรียงสนัเทียะ     ครู   หัวหน้า
2.  นางสาวกมลชนก   บุญม ี    ครู   ผู้ช่วย 
3. นางสาวอรอนงค ์  โอษคลัง    ครู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ    ครู   ผู้ช่วย 
5. นางก่ิงกาญจน ์  อยู่เพช็ร ์   ครู   ผู้ช่วย 
6. นางสาวเพยีงรฐา มาสว่าง    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
7. นางสาวธญัญาภรณ ์ แก้วตาล    ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 

     มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
  ๑. นางสาวพิมพ์ชนก  ปทุมธนรักษ ์   ครู   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวอภริดา   ท่ันเส้ง    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจิดาภา  ภุมรินทร ์   ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 
  ๔. ว่าท่ีร.ต.หญิงอภัสตรา พันธ์เปรม   ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 
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      ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
  ๑. นางคนึงนิตย์   เนียมหอม        ครู   หัวหน้า 
  ๒. นางอรสุชา    ภัทรสิรวิรกุล   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวก่ิงกาญจน ์ ทองใย    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นายรภัทกร  สุขช่วย    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจริาพร   แสนวันด ี   ครู   ผู้ช่วย 

๖. นางสาวกัญญาณัฐ   เขียวบ้านยาง   ครู   ผู้ช่วย 
๗.  นางสาวอรอุมา พันธุ์คงอดิศักดิ ์   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวธิดารัตน์    ปานพงษ์ศร ี   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
         กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. นายสุทัศน์   ไคลม ี    ครู   หัวหน้า 
  ๒. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล   ครู   ผู้ช่วย 
  3. ว่าท่ีร้อยโทธีรพล   จิณแพทย ์   ครู   ผู้ช่วย 
  4. นางบุษราภรณ์    กล่อมจิตต ์   ครู   ผู้ช่วย 
  5. นายพิสิทธิ์     ธรรมวิเศษ   ครู   ผู้ช่วย 
  6. นายประเสรฐิ    วันเย็น   ครู   ผู้ช่วย 
  7. นางศันสนีย์    ชีวังกูร    ครู   ผู้ช่วย 
  8. นางสาวชุติมา    จันทร์ประเสรฐิ   ครู   ผู้ช่วย 
  9. นางสาวพรทิพย์   ทองมาก   ครู   ผู้ช่วย 
  10.นายสมนึก  รุ่งรัตน ์   ครู   ผู้ช่วย 
  11. นางสุทธชิา  สมุทวนิช   ครู   ผู้ช่วย 
 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑.  นางสาวพะนอ   ทัดสวน    ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวเขมิกา    เยียวยา    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวชวนพิศ   ผ่องศิร ิ    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวจฑุามาส    สามทอง    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวอาภาภัทร    รัตนโอภา   ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวพชัร ี    ศรีนิล    ครู   ผู้ช่วย 
  ๗.  นางสาวพชัร ี    สรวยล้ า    ครู   ผู้ช่วย 
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  ๘.  นางสาววารินทร์    วันทอง    ครู   ผู้ช่วย 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
  ๑. นายธีรเสฏฐ ์  โพธิ์นิล    ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอุษณีย์    จันทาวุฒ ิ   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายธีรพงศ ์  จิตเจรญิ    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นายพลวัฒน์  พรหมพิพัฒน์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นายปัณณฑัต    เย็นนะสา   ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นายอดิศร     นิยมรัตน ์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๗.  นายปราโมทย์    การะเกต ุ   ครู   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวจิตตพิร ใจค า    ครู   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวภัททิรา ศุภมาศ    ครู   ผู้ช่วย 
  10. นายอนชุา  หิรัญล าไย   ครู   ผู้ช่วย 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.  นายกฤษณ์  ยังด ี    ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นายสุขุม  ดอกเข็ม    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายประภาส     สาระศาลิน   ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นายอ านาจ  ชื่นบาน    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาววัชรี   ทรัพย์พุ่ม   ครู   ผู้ช่วย 
         มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๑.  ว่าท่ีร้อยโทธรีพล   จิณแพทย ์   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวแสงดาว    สืบด้วง    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาววันทนา     พวงแก้ว    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวสารวิรรณ    มิสกริม    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นายศิวัช  ภู่ระหงษ ์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นางลักขณา  รัตนพิทยาภรณ ์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๗.  นางสาวจริาพร แสนวันด ี   ครู   ผู้ช่วย 

๘.  นายเฉลิมชัย     กาญจนคเชนทร ์   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  ๙.  นายทรงชัย  แซ่ย่าง    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
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๓.๒  ใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑. นายวีรพัฒน ์  ไสยาวัน    ครู   หัวหน้า 

  ๒.  ว่าท่ีร.ต.วรานุรักษ ์ เหลืองสด   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายไกรสิภณณ์        พงษ์วิทยภาน ุ   ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางนิตยา  สังข์มา    ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นายพลวัฒน์  พรหมพิพัฒน์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวอจินไตย พวงทอง    ครู   ผู้ช่วย 
  7.  นายอ านาจ      ชื่นบาน    ครู   ผู้ช่วย 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  ๑.  นายประเสรฐิ วันเย็น    ครู   หัวหน้า 

  ๒.  นางจีรภัทร  พาภิรมย ์   ครู   ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวเกสร  พุทธรักษา   ครู   ผู้ช่วย 

  ๔.  นางสาวสนุิสา   แซ่เอง    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวสุมาลี    เขตจันทึก   ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
 ๖.  นางสาวอัญธิกา ไข่ม่วง    ครูผู้ชว่ย   ผู้ช่วย 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
  ๑.  นางสุดใจ  พละศักดิ ์   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอภิรดา ท่ันเส้ง    ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวนนกานต ์ แก้วเรอืง   ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นายณัฐนนท์     เดือนข้ึน    ครู   ผู้ช่วย 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
  ๑.  นางวัชราภรณ ์ อังสถิตอนันต ์   ครู   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวสายฝน ตะบานขวา   ครู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางศันสนีย์  ชีวังกูร    ครู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางนีรนารถ  โรจน์รัตน์พล   ครู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางรุ่งนภา  ชิดชอบ    ครู   ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวสายชล เรียงสนัเทียะ   ครู   ผู้ช่วย 
  ๗.  นายวรวรรธน ์ แสงมาลา   ครู   ผู้ช่วย 
  ๘.  นายไกรสิภณณ ์ พงษว์ิทยภาน ุ   ครู   ผู้ช่วย 
  ๙.  นายสุรวจัน ์  สุคนธมณ ี   ครู   ผู้ช่วย 
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  ๑๐. ว่าท่ีร.ต.วารนุรักษ ์ เหลืองสด   ครู   ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายณัฐพล  ก าเนิดรัตน ์   ครู   ผู้ช่วย 
  ๑๒.นางพนิดา  เขียวเจรญิ   ครู   ผู้ช่วย 

๑๓.นางนริศรา  ว่องไว    ครูอัตราจา้ง  ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 1. วางแผน และด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ออกแบบเครือ่งมือประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานท่ีได้รับมอบหมาย  

          2. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก และก ากับ ติดตามงาน  เอกสาร  หลักฐานงานประกัน
คุณภาพจากกลุ่มงานและกลุม่สาระการเรียนรู้ เพือ่ให้การด าเนินงานประกันคุณภาพเปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน        ประกอบด้วย 
1. นางคนึงนิตย ์           เนียมหอม       ครู   หัวหน้า 
2. นางจิรัชยา  สามส ี    ครู   ผู้ช่วย 
3. นางสุดใจ  พละศักดิ ์   ครู   ผู้ช่วย 
4.  นางสาวพิมพช์นก ปทุมธนรักษ ์   ครู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอภริดา  ท่ันเส้ง    ครู   ผู้ช่วย 
6. นางสาวชวนพิศ  ผ่องศิร ิ    ครู   ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลาวรรณ    สุวรรณประเสรฐิ   ครู   ผู้ช่วย 
8. นางสาวก่ิงกาญจน์  ทองใย    ครู   ผู้ช่วย 
8. นายสุรวัจน ์  สุคนธมณ ี   ครู    ผู้ช่วย    
9.  นายรภัทกร                 สุขช่วย    ครู   ผู้ช่วย    
10. นางสาวกัญญาณัฐ   เขียวบ้านยาง   ครู        เลขานุการ 
11. นางสาวจิราพร  แสนวันด ี   ครู             ผู้ช่วยเลขานุการ                 
          หน้าท่ี 1. วางแผน และด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ออกแบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานท่ีได้รับมอบหมาย 
                   2. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก และก ากับ ติดตามงาน  เอกสาร  หลักฐานงาน
ประกันคุณภาพจากกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ให้การด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
                 3. รวบรวมข้อมูลทุกตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ได้จากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดท ารายงานระจ าปี
(SAR)  ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนว่ยงานตน้สังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่  และอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธภิาพ และการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันท่ี 27   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

         

  

( นายหงษ์ดี   ศรีเสน ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ค าสั่งโรงเรียนวสิุทธรงัษี  จังหวัดกาญจนบรุี  
ท่ี   209/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............. 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการสถานศึกษาของสถานศึกษา  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 25๕๔ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังจัดท ารายงานผล และน า
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. นายหงษ์ดี  ศรีเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุภาพงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี  รองประธานกรรมการ
 3. นายวัฒนา   ตรงเท่ียง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 4. นายสมหมาย ปราบสุธา กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 5. นางคนึงนิตย์   เนียมหอม หัวหน้างานประกันคุณภาพ        กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าท่ี  
 1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี  7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

  

       ( นายหงษ์ดี   ศรีเสน ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสทุธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
  หนังสือใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี
......-...... เมื่อวันท่ี.....16........... เดือน....มีนาคม........ พ.ศ.......2563....ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 

ลงชือ่......................................... 
      (นายอุดม  เหลืองสด) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี   
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ระดับชั้น 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม
ม.1 ภาคเรียนที ่1 5848 1652 1409 954 652 423 239 9 2 0 11188
ม.1 ภาคเรียนที ่2 5979 1369 1379 950 722 355 378 73 0 0 11205
ม.1 11827 3021 2788 1904 1374 778 617 82 2 0 22393
ม.2 ภาคเรียนที ่1 5605 1251 1106 927 740 416 371 58 16 7 10497
ม.2 ภาคเรียนที ่2 5781 1316 1145 874 632 353 266 116 28 39 10550
ม.2 11386 2567 2251 1801 1372 769 637 174 44 46 21047
ม.3 ภาคเรียนที ่1 5379 1161 1292 804 589 299 385 47 9 11 9976
ม.3 ภาคเรียนที ่2 5635 1084 969 659 525 289 408 174 70 70 9883
ม.3 11014 2245 2261 1463 1114 588 793 221 79 81 19859
ม.4 ภาคเรียนที ่1 5617 1450 1612 1151 938 492 489 85 44 25 11903
ม.4 ภาคเรียนที ่2 5486 1359 1268 1040 848 529 474 234 48 75 11361
ม.4 11103 2809 2880 2191 1786 1021 963 319 92 100 23264
ม.5 ภาคเรียนที ่1 5439 1093 1135 890 763 398 520 132 41 41 10452
ม.5 ภาคเรียนที ่2 5527 1004 899 723 629 394 374 211 104 121 9986
ม.5 10966 2097 2034 1613 1392 792 894 343 145 162 20438
ม.6 ภาคเรียนที ่1 4758 1327 1185 778 612 372 316 99 27 11 9485
ม.6 ภาคเรียนที ่2 4803 1349 1242 876 643 427 372 209 57 88 10066
ม.6 9561 2676 2427 1654 1255 799 688 308 84 99 19551

รวม 65857 15415 14641 10626 8293 4747 4592 1447 446 488 126552
ร้อยละ 52.04 12.18 11.57 8.40 6.55 3.75 3.63 1.14 0.35 0.39 100.00

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวดักาญจนบรุี ปกีารศึกษา 2562
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