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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์    เลขที่  ๑๗๒/16   หมู่ ๓    ต าบลคุ้งส าเภา    อ าเภอ  

มโนรมย์    จังหวัดชัยนาท    รหัสไปรษณีย์   ๑๗๑๑๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๕  โทรศัพท์  ๐๕๖-๔๙๑๓๒๓  โทรสาร  ๐๕๖-๔๙๑๓๒๒       
e-mail ulitphaipoon@obec.go.th   website  www.ulitphaiboon.ac.th/ 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อท่ี  ๒๑  ไร่ 
๒  งาน   ๓๙   ตารางวา      เขตพ้ืนที่บริการ   โรงเรียนในอ าเภอมโนรมย์   ๔  ต าบล  ได้แก่    
ต าบลคุ้งส าเภา   ต าบลวัดโคก  ต าบลศิลาดาน  และ  ต าบลท่าฉนวน 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
             โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
เกิดข้ึนจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้น าชุมชนว่า ควรให้มีโรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาใน 
อ าเภอมโนรมย์ จึงไปพบกับนายถวัลย์  เถลิงศรี ศึกษาธิการอ าเภอมโนรมย์  เพ่ือขอให้ประสานงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการก่อตั้งโรงเรียน ในขณะนั้นคุณไพบูลย์และคุณอุลิต (ศิริวัฒนะ) ได้แจ้งความ
จ านงบริจาคท่ีดิน 9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา คิดเป็นเงิน  100,000 บาท (ราคาประเมิน 
ปี 2498) ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2498  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนมโนรมย์ 
อุลิตไพบูลย์ราษฎร์” จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนมโนรมย์ 
“สุวรรณอนุสรณ์” เป็นสถานที่เรียน นายธีระชัย ฤทธิ์เรืองเดช ท าหน้าที่รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ 
            เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  
คุณไพบูลย์และคุณอุลิต  จึงบริจาคเงินจ านวน 20,000 บาท และผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า ประชาชน 
ตลอดจนข้าราชการร่วมบริจาคอีก 10,000  บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับก่อสร้างโรงเรียน
หลังแรกซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน 
          ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2507   ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนใหม่ ชื่อว่า “โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์” ทั้งนี้ให้ชื่อมีความสอดคล้องกับชื่อผู้บริจาคท่ีดินและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อตั้งโรงเรียน 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีที่ดินเพ่ิมข้ึนจากเดิม ดังนี้ 
  1. คุณละมูล – คุณฉลอม  เรือนภู่  บริจาคท่ีดินเพ่ือขยายถนนทางเข้าโรงเรียน กว้าง 3 
ศอก ยาว 150 เมตร 
  2. ปีงบประมาณ 2509 ซื้อที่ดินจ านวน 1 ไร่ 18  ตารางวา   จากเงินงบประมาณ 
12,000 บาท 
               3. ปีงบประมาณ  ก านันเจี๊ยบ-คุณส้มกุ่ย เอ่ียมอ าไพ บริจาค 4 ไร่  คิดเป็นเงิน  
164,000 บาท 
               4. ปีงบประมาณ  2514 ซื้อที่ดินเพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 6  ไร่ ราคา 250,000 บาท  
(เงินงบประมาณ 230,000 บาท เงินบ ารุงการศึกษา 20,000 บาท) 
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 ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจ านวนทั้งสิ้น 21 ไร่  2 งาน  9  ตาราวา นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นคนดีมีคุณธรรม   เลิศล้ าวิชาการ    
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
 พันธกิจ 
 1. มุ่งม่ันส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
 2. จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 3. บริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ผลิตผลงานที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
 
เป้ำหมำย 
 1. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. บุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 4. ผู้เรียนผลิตผลงานที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 5. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 6. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความสามารถทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
อย่างมีระบบ 

 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 1. พัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
            2. ซื่อสัตย์สุจริต 
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้ 
            5. อยู่อย่างพอเพียง 
            6. มุ่งมั่นในการท างาน 
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            7. รักความเป็นไทย 
            8.  มีจิตสาธารณะ  
 

อัตลักษณ์ 
           “ลูกอุลิตฯมุ่งมั่นกตัญญู”  

1. กตัญญูต่อตนเอง 
2. กตัญญูต่อบุพการี 
3. กตัญญูต่อสถานศึกษา 
4. กตัญญูต่อชุมชนและสังคม 
5. กตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน           รูปเรือส าเภา 
อักษรย่อ                            อ. พ. ช. 
ปรัชญำของโรงเรียน                เรียนรู้สิ่งดีงาม  เพ่ือความเจริญ  
คติพจน์                              สุ   วิชาโน ภว   โหตุ 
สีประจ ำโรงเรียน                   ฟ้า - แดง      
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แผนที่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 

 
 
 
  

๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล   โทรศัพท์   ๐๘1-427-7327  
e-mail ulitphaiboon@gmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม    สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา -  ปี   7  เดือน 
 
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายจักรพงษ์  ฉายประทีป   
โทรศัพท์ 092-4946251    email sonic.zone@hotmail.com    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ.  
สาขาการบริหารการศึกษา    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา –  ปี 6 เดือน 
 
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายเสกสรร  ค าส ารวย  โทรศัพท์ 086-4217539  
email seksan.k@ulitphaiboon.ac.th     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา –  ปี 6 เดือน 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
๑ น.ส.จารุพรรณ ยังยิ้ม 32 8 ครู/ คศ.1 กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 5/40 
๒ น.ส.สิริมณฑ์  ทวีกสิกรรม 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/24 

๓ น.ส.สนุิสา  พานทอง 25 1 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/24 

๔ น.ส.สลิลทิพย์   มีโพธิ ์ 26 1 ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/24 

๕ นางณัฐพร  อ่ ารอด ๕9 ๓9 ครู /ช านาญการพิเศษ วท.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3/24 
๖ นายอาทิตย์  เทียนยวง 31 4 ครู/ คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
๗ นางยุพา แดงสกุล ๓5 2 ครู/ คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
๘ น.ส.สุรีย์นิภา  เอีย่มครอง 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
๙ นางสาวศิริเพ็ญ  ชา่งเพียร 34 9 ครู / ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี 3/24 

๑๐ น.ส.ธนาภรณ์ เงินเนตร์ 30 5 ครู / คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี 6/48 
๑๑ นายสารินทร์ เอีย่มครอง 31 7 ครู / ช านาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ 6/48 
๑๒ น.ส.ทัศนีย์  ขุนครอง 31 7 ครู / คศ.1 วท.บ เคมี เคมี 3/24 
๑๓ น.ส.นันทิกา  จารุไพบูลย ์ 29 4 ครู / คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 5/48 
๑๔ นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก ๓5 5 ครู / คศ.1 พธ.ม. พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา 5/48 
๑๕ นางบุญสร้าง บุษบกแกว้ ๕9 ๓9 ครู /ช านาญการพิเศษ ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา 3/24 
๑๖ นางเทพี  เขียนสาร ์ 54 12 ครู/ช านาญการรพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5/52 
๑๗ นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์ ๔9 24 ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ บ้านและชุมชน สังคมศึกษา 5/40 
๑๘ น.ส.นิสา  ทรงรัตน์ 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 3/24 
๑๙ นายวหิาร  ใจแสน  ๕9 ๓6 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 4/32 
๒0 นายกา้น  เทียมโคกกรวด 40 9 ครู / คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 5/40 
๒1 นายอกุฤษณ์  ปานกลาง 44 9 ครู / คศ.1 ศบ. จิตรกรรม ศิลปะ 3/24 
๒2 น.ส.เบญจภา นราทพิยปทุม ๓9 4 ครู / คศ.1 ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทย นาฎศิลป ์ 6/48 
23 น.ส.พัชร์รัชฎ์  แสงมณี 53 ๒8 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชพี 3/24 
๒4 นางเจือจันทร์  ค าขาว ๕9 ๓7 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี 3/24 
๒5 นางจุฑาทิพย ์ พงษพ์ิทักษ ์ ๕8 ๓6 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี 3/24 
๒6 นางสมพิศ  กลัดภู ่ ๕9 ๓8 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. บริหารการศึกษา การงานอาชพี 3/24 
๒7 น.ส.ชนันธิดา  กา้นดอกไม ้ ๓9 10 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 4/40 
28 นายวบิูลย์ ชาวระหาญ 35 3 ครู / คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ 6/48 
29  น.ส.ชมพูนุช เจริญพงษานนท ์ 33 3 ครู / คศ.1 บธ.บ. คอมฯธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 6/56 
๓0 นายวุฒภิัทร  ธนภูมพิานิช 35 1 ครูผู้ช่วย กษ.บ การจัดการทรัพยากร

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
การงานอาชพี 3/24 

๓1 น.ส.ประเทือง  แย้มจันทร ์ ๕8 ๓9 ครู /ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 3/24 
๓2 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม ๓5 6 ครู/คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 4/32 
๓3 นายนิติพล  สดรัมย ์ 51 7 ครู/คศ.1 ศน.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 4/32 
๓4 นางสาวผุสดาภรณ์ บวัยอ้ย 32 8 ครู/ช านาญการ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 6/48 

                 
  จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก        ๓3   คน คิดเป็นร้อยละ  94.87 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖1) 
  

 
*   ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 

 
 

จ ำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ 

 
*   ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 
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จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด

มัธยมศึกษำปีที่ 1 มัธยมศึกษำปีที่ 2 มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 4 มัธยมศึกษำปีที่ 5 มัธยมศึกษำปีที่ 6

นักเรียนหญิง 63 78 75 48 55 48

นักเรียนชำย 60 67 60 32 23 34
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 ๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  
ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  
ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  
ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 
 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  

ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  
ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  

ภำคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับภำคเรียนที่ ๒  จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

 
*   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562 
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ข้อมูลผลประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน  ปีกำรศึกษำ  2561 
 

*   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562 

 
 
 
 

ข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ  2561 
*   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 122 69 23 30 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 98 21 20 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 60 31 43 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 79 36 33 10 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 36 24 16 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 46 27 9 - 100 

รวม 635 345 159 128 - 100 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน) 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่ผ่ำนกำร
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 122 71 23 28 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 142 101 24 17 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 134 61 31 42 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 79 36 34 9 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 76 26 36 14 - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 82 46 27 9 - 100 

รวม 635 341 175 119 - 100 
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๖. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
๖.๑ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60  
 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.18 24.49 29.75 29.16 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดชัยนาท 46.38 24.30 30.93 28.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.53 26.44 32.28 30.40 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 
 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 45.49 19.36 26.50 32.06 22.84 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดชัยนาท 48.02 21.44 27.49 32.89 24.84 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 49.82 25.11 29.55 34.84 28.85 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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 ๖.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.34 27.21 34.71 27.37 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดชัยนาท 51.70 27.63 34.43 27.71 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 54.58 29.98 35.81 29.35 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 29.10 30.28 36.43 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
 
 
 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.85 20.98 27.17 32.68 24.85 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
ชัยนาท 

44.62 25.57 28.45 33.40 26.77 

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 47.07 29.61 30.17 34.99 29.41 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 13 ~ 
 

 ๖.๓ เปรียบเทียบผลกำรทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕61-๒๕60 
 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ  2561 และ 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่ม/ลด 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 
ภำษำไทย 48.29 47.18 54.42 52.34 +6.13 +5.16 

คณิตศำสตร ์ 26.30 24.49 30.04 27.21 +3.74 +2.72 
วิทยำศำสตร์ 32.28 29.75 36.10 34.71 +3.82 +4.96 

ภำษำต่ำงประเทศ 30.45 29.16 29.45 27.37 -1.00 -1.79 
 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ  2560 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ  2561 และ 2560 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่ม/ลด 
ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

ภาษาไทย 49.25 45.49 47.31 41.85 -1.94 -3.64 
คณิตศาสตร์ 24.53 19.36 30.72 20.98 +6.19 +1.62 
วิทยาศาสตร์ 29.37 26.50 30.51 27.17 +1.14 +0.67 
สังคมศึกษา 34.70 32.06 35.16 32.68 +0.46 +0.62 
ภาษาต่างประเทศ 28.31 22.84 31.41 24.85 +3.1 +2.01 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
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ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ  2560 

 

 

47.31

30.72 30.51

35.16
31.41

41.85

20.98

27.17

32.68

24.85

0

10

20

30

40

50

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ

ประเทศ

โรงเรียน

45.49
41.85

19.36 20.98

26.50 27.17
32.06 32.68

22.84 24.85

0

10

20

30

40

50

ปี 2560 ปี 2561
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 16 ~ 
 

7.   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕60) 
 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕60 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
                  ประสิทธิผล 

ดี 

ผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา  
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
ดังตาราง 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.23 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.23 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.49 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 3.69 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 83.97 ดี 
  
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2558    
อยู่ในระดับ  ดี  
 
8.  สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ห้องสมุดมีขนาด   ๖๐๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด   3,0๐๐   เล่ม 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย   150  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ   
23.29  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ห้องปฏิบัติการ 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน          ๕    ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน          2    ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน          -    ห้อง 
 คอมพิวเตอร์    จ านวน      155  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  100   เครื่อง 
  ใช้เพือ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ านวน   12 เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  400 คน ต่อวัน  คิดเป็น 
ร้อยละ  62.11  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ      จ านวน  43   เครื่อง 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
๔. ห้องฟิสิกส์ 
๕. ห้องเคมี 
๖. ห้องชีววิทยา 
๗. ห้องภาษาอังกฤษ 
๘. ห้องภาษาไทย 
9. ห้องพระพุทธศาสนา 

2,5๐๐ 
470 

1,680 
420 
420 
420 

1,520 
1,520 
840 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. สวนนกชัยนาท 
๒. ท้องฟ้าจ าลอง สวนนกชัยนาท 
๓. วัดศรีสิทธิการาม 
๔. วัดศรีมณีวรรณ 
๕. วัดพิกุลงาม 

ฯลฯ 

๑ 
1 
2 
๒ 
2 

 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๑. ชื่อ-สกุล รต.ต สายัณห์ รอดเจริญศักดิ์ และคณะ ให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๒    ครั้ง/ปี 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลมโนรมย์     ให้ความรู้เรื่อง เพศสัมพันธ์ ,โรคเอดส์ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒   ครั้ง/ปี 
 3. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ให้ความรู้เรื่อง เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ที ่ อำคำรสถำนที่ จ ำนวน (หลัง,สนำม) 
๑ อาคารเรียน  ๓ 
๒ อาคารประกอบ 9 
๓ อาคารโดม 1 
4 อาคารโรงอาหาร – หอประชุม 2 
5 ส้วมนักเรียน 2 
6 บ้านพักครู 7 
7 บ้านพักภารโรง 1 
8 สนามฟุตซอล 1 
9 สนามฟุตบอล ๑ 

10 สนามบาสเก็ตบอล ๑ 
11 สนามเปตอง 2 
12 อ่ืน  ๆ  - 
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๙. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
  ๑) สภาพชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอมโนรมย์  มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีประชากรประมาณ  
22,607 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีร้านค้า  และท้องนา  อาชีพหลักของชุมชน  
ได้แก่  การเกษตร  ร้อยละ  19.34  พนักงาน – ราชการ ร้อยละ 3.7  พนักงานบริษัท  ร้อยละ  3.92   
รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  32.90  ค้าขาย  ร้อยละ  7.98  ธรุกิจส่วนตัว  ร้อยละ  1.49  อาชีพอ่ืนๆ  
ร้อยละ  3.92  ไม่มีอาชีพ  ร้อยละ  11.64  ก าลังศึกษา ร้อยละ  15.11  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  คือการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
 ๒)  รายได้ประชากร   พ้ืนที่อ าเภอมโนรมย์   มีครัวเรือนทั้งหมด  9,213  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร  22,607  คน  รายได้เฉลี่ย  204,760  บาท/ครัวเรือน/ปี  หรือ  83,445  บาท/
คน/ปี  
 3)  ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 4) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก

ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 
     โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
ได้แก่   วัด   สถานประกอบการ   นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในตัวจังหวัดที่สามารถเดินทางไปได้
สะดวก ได้แก่  สวนนกชัยนาท  ท้องฟ้าจ าลองสวนนกชัยนาท    โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
ภายนอกทางด้านงบประมาณ และก าลังแรงงาน  จากเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา  เทศบาลต าบลมโนรมย์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  สถานีต ารวจภูธรมโนรมย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุ้งส าเภา
เป็นต้น
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10. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ผลงำนโรงเรียน 
ที ่ เรื่อง รำงวัลที่ได้ 
1 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA ผ่านเกณฑ์ 
2 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ไดร้ับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2   

ประจ าปี 2561 
โล่รางวัล 

3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ไดเ้ป็นสถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรม พระพุทธศาสนา
ดีเด่น จังหวัดชัยนาท 

โล่รางวัล 

4 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ไดเ้ป็นหน่วยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น า
เยาวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดชัยนาท 

ใบประกาศ 

 
ผลงำนครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมเรื่อง รำงวัลที่ได้ 
1 นายอาทิตย์  เทียนยวง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก 
เหรียญเงิน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน  

2 นางเทพี  เขียนสาร์ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน 

3 นายวิหาร  ใจแสน การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ 

กีฬา สพฐ. ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ อายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

กีฬา สพฐ. ครั้งที่ 1 ระดับภาค อายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ระดับภาคกลาง  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ระดับประเทศไทย  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

4 นายวิบูลย์  ชาวระหาญ การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ 

กีฬา สพฐ. ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ อายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

กีฬา สพฐ. ครั้งที่ 1 ระดับภาค อายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ระดับภาคกลาง  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

ชนะเลิศ 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ระดับประเทศไทย  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
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ที ่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมเรื่อง รำงวัลที่ได้ 
5 นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก 
เหรียญทอง 

6 นางสาวประเทือง  แย้มจันทร์ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.
3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน 

7 นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

เหรียญทองแดง 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

เหรียญทอง 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.
3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน  

8 นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

เหรียญเงิน  

9 นางสาวชมพูนุช  เจริญพงษา
นนท์ 

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

เข้าร่วมแข่งขัน 

10 นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม้ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

เข้าร่วมแข่งขัน 
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ผลงำนนักเรียน 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

74.4 เงิน 8 ด.ญ.วราพร  ยอดด าเนิน 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

84.8 ทอง 5 น.ส.รัตนาภรณ์  พัฒว ี

3 ภาษาไทย การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.
4-ม.6 

68 ทองแดง 5 น.ส.เวียงรัตน ์ ลอยเลี้ยง 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

80.3 ทอง 6 นายจตุรพิธ  มั่นกลิ่น 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

76 เงิน 9 นางสาวศศิปภา  ฉิมแสง 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ โคลง 
สี่สุภาพ ม.4-ม.6 

61 ทองแดง 6 นางสาวกัญญา  แตงนนท์ 
นางสาวอาริษา  ชาค าฤทธิ์ 
  

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 

64 ทองแดง 5 ด.ช.เจตพล  สุวรรณพิบูลย์ 
  

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  
ม.4-ม.6 

64 ทองแดง 4 นางสาวพัชรมัย  บุญจันทร์ 
  

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

74 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงอดิศา  อยู่กรุง 
  

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.4-ม.6 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวศุภนิดา  โตรามัญ 
  

11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 

88 ทอง 4 ด.ช.ธนธรณ์  ประทุมมาตย์ 
ด.ช.อ ามรินทร์  แก้วข า 
  

12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.4-ม.6 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายมนัสชัย  มาเทศ 
  

13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  
ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

ด.ญ.ศิรประภา  ประสพสิน 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  

ม.4-ม.6 
64 ทองแดง 7 นางสาวสิริพร  พ่วงส าเภา 

  
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต  70 เงิน 5 เด็กหญิงภาวิณี  แก้วชัย 

 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 

76 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

ด.ช.ปฐพี  อ่างแก้ว 
ด.ญ.ปิยะดา  ศรีเสริม 
ด.ญ.สุพัตตรา  รุ่งแตงอ่อน 

17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 

64 ทองแดง 5 นายกิตติศักดิ์  ตาลเหล็ก 
นายณัฐดนัย  มาสอน 
น.ส.อังจิรา  บานเย็น 

18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

- - - เด็กหญิงกุลทีรา  วรอินทร์ 
เด็กหญิงสโรธินี  ป้อยแก้ว 
เด็กหญิงอรอนงค์  พุกนวล 

19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

73 เงิน 5 นางสาวภาวิตา  พันธ์พยอม 
นางสาวมัลลิกา  ทาเวียง 
น.ส.ศรัณยา  จันทร์อ่อน 

20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

80.3 ทอง 6 นายชิติพัทธ์  ปัญจกนกกุล
น.ส.ประภาพรรณ พวงจันทร์ 
น.ส.วิมลรัตน ์ประเสริฐรัมย์ 

21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

81.8 ทอง 4 ด.ญ.พราวรว ี พูลทรัพย์ 
ด.ช.เกรียงพัฒน์  สุขส าราญ 

22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

66.88 ทองแดง 4 นายปรมิณ  แตงเพ็ชร์ 
นายปาฏิหาริย์  จันทร์พวง 
  

23 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐพร   แก้วนิ่ม 
เด็กหญิงณิชารีย์  พุทธสุภะ 
เด็กหญิงนัชชา  เสนกรุง 
เด็กหญิงวริศรา  ฮวบสวรรค์ 
เด็กหญิงวริษฐา  ฮวบสวรรค์ 

24 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

84.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวกชกร  บุญสุภา 
นางสาวณัชชา  ทับฤทธิ์ 
น.ส.ตวงพร  ช านาญรักษา 
นางสาวฟ้านรี  โคตรสุวรรณ 
นางสาวรมณียา  แป้นพัด  
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
25 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

81 ทอง 6 นางสาวซัลมาห์  ปาทาน 
นางสาวฐิติยา  จันทร์เนียม 
นางสาวมานิตา  อินทร์สูรย์ 
นายวัชรพงศ์  ชื่นเรือง 
นางสาวอาราดา  พลาชีวิน 
 

26 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.
3 

90 ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.กัญญาณัฐ  สะลาค า 
เด็กชายชญานิน  ค าเหมือง 
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์ทอง 
เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย 
เด็กหญิงเณตรตญา  ขุนจง 

27 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

81 ทอง 4 เด็กชายกฤษฎา  ทองโพธิ์ 
เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับจ่าง 
  

28 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 

78 เงิน 5 นางสาวชนิตนันท์  แสงวงศ ์
นางสาวบิลลี่  ดันฟอร์ด 
  

29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายกิตติพันธ์  สีเขียว 
นายชลกวี  ชาญฉลาด 
นายปฏิภาณ  อินประสิทธิ์ 
นางสาวลลิตา  ไม้เลี้ยง 
นายสรัล  จีนอ่ า 

30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายณัฐดนัย  ทองพุฒ 
  

31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

87 ทอง 6 เด็กหญิงณัฐวรา  กระเทศ 
  

32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กหญิงอรวรา  พุ่มเงิน 
  

33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

ด.ญ.กัญญาพัชร  เรือนภู่ 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 

80 ทอง 4 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อยู่ชู 
  

35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 

86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กชายกฤษนัย  สีรัตน์ 
ด.ช.ชาญชล  ชาญฉลาด 
เด็กชายธนวันต์  ฟักเกาะ 
เด็กชายธีรภัทร  บุญเจริญ 
ด.ช.ปุญญพัฒน์  เอนกฤทธิ์ 
เด็กชายมนัสชัย  พึมขุนทด 
เด็กชายส่งเสริม  ม่วงสุข 
เด็กหญิงอุษมา  องอาจ 

36 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ม.1-ม.3 

82.4 ทอง 7 ด.ญ.พิชญาภัค  วิมลศรศักดิ์ 
  

37 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)  
ม.4-ม.6 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นางสาววรรณษา  ต่วนชัย 
  

38 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขัน Multi 
Skills Competition 
ม.1-ม.3 

52 เข้าร่วม 4 เด็กหญิงอรวรรยา  ทับโถม 
  

39 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขัน Multi 
Skills Competition 
ม.4-ม.6 

81.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายนัทธพงศ์  สกุลด ารงค์ 
  

40 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.1-ม.3 

88 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กชายธนดล  ทองเอม
เด็กหญิงปทิตตา  จูมะโรง 
ด.ญ.ปราณปรียา  ปานพรหม 
เด็กชายปวริศ  เพ็ญพุ่ม
เด็กหญิงวนัชพร  แสงวงค์ 

41 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.4-ม.6 

92 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายธีรภัทร  รัตนพิบูลย์  
น.ส.พรรวษา  เจียมประเสริฐ 
นางสาววิลาสิน ี น้อยจันทร์ 
นางสาวสมใจ  กอนไชย 
น.ส.สภุัสสรา  บุญเพ็ชร์  

42 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพ่ือ
อาชีพภาษาจีน  
ม.1-ม.3 

85.2 ทอง ชนะเลิศ ด.ญ.ศุภมาส  รอดโพธิ์ 
ด.ญ.อิสยาห์พร  ศรอินทร์ 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
43 ภาษาต่าง 

ประเทศ 
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ ด.ช.ณฤทธิ์บดี  พลอยเพ็ชร 
ด.ญ.ธนัญญา  แสนสุวรรณ 

44 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ม.1-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ นางสาวกรรณิกา  สิงห์ทอง 
นายธนกร  ไทยบัณฑิตย์ 
นางสาวปิยพัชร  เข็มทอง 
น.ส.ภานชุนาท  บุญสรรค์ 
น.ส.ฤทัยทิพย์  จันอินทร์ 
น.ส.วรรณรัตน ์ สายขุนทด 
น.ส.วิมลณัฐ  สูนประหัตถ ์
นายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง
นางสาวสุปวีณ์  เสาน่วม 
น.ส.อรวรรณ ชาติสุวรรณ 

45 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.4-ม.6 

84 ทอง 5 1. นางสาวธิติกา  มายา 
2. นายสุริโย  ธูปใหญ่ 
3. นางสาวอนุสรา  ก้อนนาค 

46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นายก้องกิดาการ  บุญศรี
เด็กหญิงขวัญกมล  แสงเมฆ 
  

47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

75 เงิน 4 นายนพรุจ  อินเสนา 
นายวันวิชัย  โฉมงาม 
  

48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic  
ม.4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ น.ส.ญาณิศา  นุชน้อมบุญ 
น.ส.ภาวิน ี บ ารุงพาณิชย์ 
  

49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ 
นายบารมี  มาลาพุ่ม 
  

50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

70 เงิน 6 เด็กหญิงวิรัญญา  ฤทธิ์นรา 
เด็กหญิงสุนิสา  อินทโชติ 
  

51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

80 ทอง 7 นายชยภัทร์  วงศ์อินทร์ 
นางสาวสุวพัชร  ชุ่มท้วม 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวน

ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
87 ทอง 4 ด.ช.พลภัทร  อุบลกาญจน์ 

เด็กหญิงศรัญญา  ชะเอม 
เด็กหญิงอาภาพร  บ่อสร้อย 

53 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6 

89.75 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวศดานันท์  วรอินทร์ 
น.ส.สิราวรรณ ฤทธิ์เรืองศักดิ์ 
น.ส.อมรรัตน์  จิ๋วประหัตถ ์

54 พลศึกษา การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  
ธนาคารออมสิน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ น.ส.จิดาภา  วันเจริญสุข 
น.ส.อัญชลีพร  บัวหลวง 
น.ส.ชลธิชา  แจ่มหม้อ 
น.ส.สิริกร  สิงหส์ม 
น.ส.นพาเนตร์  มีรอด 
น.ส.นุชนารถ  ทองสูงเนิน 
น.ส.พิมพกานต์  เกิดผล 
น.ส.อนันตญา  นันตา 
น.ส.วรรณนิษาอุดอิน 
น.น.ศดานันท์  พันธ์โต 
น.ส.มนสิชา  บงเรือน 
น.ส.ศิริพร  ศรีเครือ 

55 พลศึกษา กีฬา สพฐ. ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

น.ส.จิดาภา  วันเจริญสุข 
น.ส.อัญชลีพร  บัวหลวง 
น.ส.ชลธิชา  แจ่มหม้อ 
น.ส.สิริกร  สิงหส์ม 
น.ส.นพาเนตร์  มีรอด 
น.ส.นุชนารถ  ทองสูงเนิน 
น.ส.พิมพกานต์  เกิดผล 
น.ส.อนันตญา  นันตา 
น.ส.วรรณนิษาอุดอิน 
น.น.ศดานันท์  พันธ์โต 
น.ส.มนสิชา  บงเรือน 
น.ส.ศิริพร  ศรีเครือ 

56 พลศึกษา การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ระดับประเทศ
ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

น.ส.จิดาภา  วันเจริญสุข 
น.ส.อัญชลีพร  บัวหลวง 
น.ส.ชลธิชา  แจ่มหม้อ 
น.ส.สิริกร  สิงหส์ม 
น.ส.นพาเนตร์  มีรอด 
น.ส.นุชนารถ  ทองสูงเนิน 
น.ส.พิมพกานต์  เกิดผล 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 28 ~ 
 

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน 
น.ส.อนันตญา  นันตา 
น.ส.วรรณนิษาอุดอิน 
น.น.ศดานันท์  พันธ์โต 
น.ส.มนสิชา  บงเรือน 
น.ส.ศิริพร  ศรีเครือ 
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ส่วนที่   2   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
     ระดับคุณภาพ : ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ   
1.1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร   

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน 
การสื่อสาร  ของนักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ส่งเสริมการอ่าน  เขียน พูด) 

- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมคัดลายมือ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- กิจกรรมค่ายสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด)  
- กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ 

        
   จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรอ่ำน 

เขียน สื่อสำร 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 122 100 81.96 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 115 80.98 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 112 83.58 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 79 70 88.60 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 72 94.73 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 77 93.90 

รวมทั้งหมด 635 546 85.98 
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2. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรอ่ำน 

เขียน สื่อสำร 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 122 98 80.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 110 77.46 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 109 81.34 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 79 64 81.01 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 66 86.84 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 70 85.36 

รวมทั้งหมด 635 517 81.42 
 

3. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาจีน 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรอ่ำน 

เขียน สื่อสำร 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 122 62 50.82 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 80 56.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 87 64.92 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 79 52 65.82 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 54 71.05 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 60 73.17 

รวมทั้งหมด 635 395 62.20 
 

จากการด าเนินงานดังกล่าวพบว่าผลสัมฤทธิ์การประเมินผลความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ใน
รายวิชาภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน เฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 85.98 , 81.42, 62.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

1.2) ความสามารถในการคิดค านวณ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ของ

นักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. ค่ายทักษะคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่ขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ 
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         จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ดังนี้ 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรคิด

ค ำนวณผ่ำนเกณฑ์ 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 122 122 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 140 98.59 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 128 95.52 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 79 77 98.71 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 75 98.68 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 81 98.78 

รวมทั้งหมด 635 623 98.11 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถในการคิดค านวณจากรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานปีการศึกษา 2561 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 98.11  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

2.)   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในการวิเคราะห์และ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และแก้ปัญหา ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน , IS , STEM 

             
จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีระบบการวิเคราะห์และการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ  สามารถอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และแก้ปัญหาได้และน ากระบวนการคิดไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียนเช่น  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมกีฬาภายใน  โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  เป็นต้น 
 

 3.)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา ดังนี้ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1 – IS3) 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุ

ลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1 – IS3) ดังนี้ 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
รำยวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 142 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 3.04 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 3.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 3 ผ่านร้อยละ 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 3.53 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 3.40 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 82 การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 3 ผ่านร้อยละ 98.78 

    . 
จากตารางสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1 – IS3) ปีการศึกษา 2561 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้น าความรู้และ
กระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างนวัตกรรมเข้าแข่งขันและประกวด ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้ำของผลงำน ระดับชั้น ผลกำรประกวดแข่งขัน 
1 โปรเจคเตอร์

จากกล่อง
กระดาษ 

นายปฎิหาริย์  จันทร์พวง  
นายปรมิณ  แตงเพ็ชร  

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ม.4/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

2 เครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง 

นายชิติพัทธ์  ปัญจกนกกุล 
น.ส.ประภาพรรณ พวงจันทร์ 
น.ส. วิมลรัตน์  ประเสริฐ์รัมย์ 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ม.4/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 

3 เครื่องตัดหญ้า นายธนกร ไทยบัณฑิตย์ 
น.ส.กรรณิกา  สิงห์ทอง 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ม.5/1 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 2 
ระดับภาคกลาง ประเภทโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 

4 โครงงานคณิต
บูรณาการ 

น.ส.อรวรรณ  ชาติสุวรรณ 
น.ส.ศุภนิดา  โตรามัญ 
น.ส.ปิยพัชร  เข็มทอง 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ม.5/1 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 
ระดับภาคกลาง ประเภทโครงงาน
คณิตศาสตร์บูรณาการ 

5 เครื่องอัด
กระป๋อง 

ด.ญ.พราวรว ี พูลทรัพย์ 
ด.ช.เกรียงพัฒน์  สุขส าราญ 

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ม.1/1 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 
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       จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานใน
การสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการเรียนการสอนแบบ I S , โครงงาน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน นวัตกรรม  
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ต่อช่วงชั้น  
 

4.)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ ดังนี้ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆที่มีกระบวนการ

เรียนการสอนให้สืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยี  และการสื่อสาร 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆที่มีกระบวนการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล จัดกิจกรรม  น าเสนอ  

จากเทคโนโลยี  และการสื่อสาร  เช่น บทเรียนออนไลน์   
3. กิจกรรมการค้นคว้าด้วยตนเอง   

  
          ในกิจกรรมค้นคว้าด้วยตนเอง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดห้องสืบค้นที่มีระบบเทคโนโลยีที่ที่
เอ้ือต่อการใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนเข้ามาใช้งานจ านวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
    ตาราง สถิติการเข้าใช้บริการห้องสืบค้นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ เดือน 
จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำใช้ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 พฤษภาคม 2561 445 70.08 
2 มิถุนายน 2561 512 80.63 
3 กรกฎาคม 2561 506 79.68 
4 สิงหาคม 2561 582 91.65 
5 กันยายน 2561 589 92.73 
6 พฤศจิกายน 2561 573 90.23 
7 ธันวาคม 2561 594 93.54 
8 มกราคม 2562 616 97.08 
9 กุมภาพันธ์ 2562 558 87.87 

 
จากการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตในการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และมีคุณธรรมจนสามารถใช้ความรู้ความสามารถ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัล  ดังนี้ 
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ที ่ สื่อเทคโนโลยี เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 
1 สื่อเรื่อง “ตัวปลอม” น.ส.ปิยพัชร เข็มทอง 

น.ส.ภานชุนาถ  บัญสรรค์ 
น.ส.วิมลณัฐ สูนประหัตถ์ 
น.ส.สุปวีณ์  เสาน่วม 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดชัยนาท 
ในการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ 
“เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” 

2 สื่อเรื่อง “สติไม่ดี มีหนี้
ติดตัว” 

น.ส.สิริพร  พ่วงส าเภา 
น.ส.ฐิติมา  พุ่มขจร 
น.ส.ฤทัยทิพย์  จันอินทร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ
จังหวัดชัยนาท  ในการประกวดคลิป
วีดีโอในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” 

3 สื่อเรื่อง “เชคให้ชัวร์” น.ส.วรรณษา  ต่วนชัย 
น.ส.วรรณรัตน์ สายขุนทด 
น.ส.มานิตา  อินทร์สูรย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ
จังหวัดชัยนาท ในการประกวดคลิป
วีดีโอในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” 

 
5.)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ 
3. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม/ติวเข้มผู้เรียน 

 
จากกระบวนโครงงาน/การกิจกรรม  ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2561  ดังนี้ 

ระดับชั้น ภำคเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8 กลุ่มสำระฯ 

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำน อังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
1 2.38 2.78 2.40 2.58 2.96 3.52 2.34 2.38 
2 2.77 2.55 2.08 2.19 2.83 3.53 2.16 2.23 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
1 2.20 2.93 1.92 2.51 3.71 3.28 2.56 2.82 
2 2.48 2.42 2.00 2.89 3.33 3.55 2.74 2.97 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
1 2.59 2.29 1.76 2.57 3.71 2.46 2.16 2.26 
2 2.82 2.66 2.10 2.38 3.62 3.71 2.16 2.83 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
1 2.89 2.17 2.31 2.34 3.75 2.65 3.57 2.66 
2 2.50 2.10 3.39 3.23 3.28 3.55 3.63 2.68 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
1 3.06 1.87 1.72 3.03 3.29 3.28 3.18 3.33 
2 2.95 2.04 2.72 2.94 3.87 3.45 3.21 3.28 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1 3.15 2.00 1.98 2.92 3.40 3.77 2.40 2.80 
2 2.85 2.02 3.36 3.09 3.48 3.38 2.48 3.15 
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นอกจากนีน้ักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาและปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นตามล าดับ  ดังนี้ 
 
ระชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี 2561 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.34 27.21 34.71 27.37 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดชัยนาท 51.70 27.63 34.43 27.71 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 54.58 29.98 35.81 29.35 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 29.10 30.28 36.43 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
ระชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปี 2561 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.85 20.98 27.17 32.68 24.85 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
ชัยนาท 

44.62 25.57 28.45 33.40 26.77 

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพม.๕ 47.07 29.61 30.17 34.99 29.41 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับ/
รำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ ภำษำอังกฤษ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

คะแนนระดับ
โรงเรียน 

47.40 47.18 52.34 24.45 24.49 27.21 33.60 29.75 34.71 30.43 29.16 27.37 

คะแนนระดับ
จังหวัด 

44.96 46.38 51.70 27.32 24.30 27.63 33.41 30.93 34.43 29.37 28.45 27.71 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพม.๕ 

46.81 48.77 54.58 29.53 26.55 29.98 35.12 32.47 35.81 31.39 30.14 29.35 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

46.54 48.53 55.04 29.51 26.44 29.10 34.92 32.28 30.28 31.96 30.40 36.43 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

46.36 48.29 54.42 29.31 26.30 30.04 34.99 32.28 36.10 31.80 30.45 29.45 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับ/รำยวิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
คะแนนระดับโรงเรียน 45.72 45.49 41.85 18.78 45.49 20.98 28.88 26.50 27.17 
คะแนนระดับจังหวัด 50.70 48.02 44.62 21.40 48.02 25.57 29.60 27.49 28.45 
คะแนนเฉลีย่ระดับ สพม.๕ 53.09 50.07 47.07 24.90 50.07 29.61 31.77 29.48 30.17 
คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 53.04 49.82 48.16 25.24 49.82 31.04 31.65 29.55 30.75 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 52.29 49.25 47.31 24.88 49.25 30.72 31.62 29.37 30.51 

 

ระดับ/รำยวิชำ 
ภำษำอังกฤษ สังคม 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
คะแนนระดับโรงเรียน 22.38 22.84 24.85 33.85 32.06 32.68 
คะแนนระดับจังหวัด 24.05 24.84 26.77 34.47 32.89 33.40 
คะแนนเฉลีย่ระดับ สพม.๕ 27.35 27.91 29.41 36.17 34.96 34.99 
คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 28.02 28.85 31.15 36.01 34.84 35.48 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 27.76 28.31 31.41 35.89 34.70 35.16 
 
          ดังนั้นสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

6.)  ความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต ดังนี้ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการห้องเรียนสู่อาชีพ 
2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพพ้ืนฐานนักเรียน 1 คน 1 อาชีพ 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 

        
จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ความรู้  

ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต เห็นได้
จากนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตัดสินใจใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
2. ค่ายปฏิบัติธรรม 
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด( วันงดสูบบุหรี่โลก, สัปดาห์ต้านยาเสพติด, อบรม

นักเรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด) 
4. ห้องเรียนสีขาว 

 
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561   

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมิน 

3 2 1 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 122 (คน) 69 คน 23 คน 30 คน - 

ร้อยละ 56.55 18.85 24.60 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 142 (คน) 98 คน 24 คน 20 คน - 

ร้อยละ 69.01 13.90 17.09 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 134 (คน) 60 คน 31 คน 43 คน - 

ร้อยละ 44.77 23.13 32.10 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 79 (คน) 36 คน 33 คน 10 คน - 

ร้อยละ 45.51 41.77 12.72 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 76 (คน) 36 คน 24 คน 16 คน - 

ร้อยละ 47.36 31.57 21.07 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 82 (คน) 46 คน 27 คน 9 คน - 

ร้อยละ 56.09 32.92 10.99 0 
 
      จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีผลสัมฤทธิ์ใน
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2561 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 100  และมีผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ใน
ระดับดีเยี่ยม  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี  และสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่านักเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและ
จิตส านึกไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมทางสังคม 
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2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย  ดังนี้ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย    
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เช่น  กิจกรรมวันภาษาไทย , วันสุนทรภู่  ฯลฯ 

2. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย    
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  วันส าคัญตามสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย    
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีและเทคโนโลยี  เช่น  รายวิชาอาหารขนมไทย  ,งานใบตอง  เป็นต้น 

            
จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้สร้างผลงาน

ด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ  รวมทั้งน าหลักการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ท าให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

      โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริม ที่หลากหลายตามศักยภาพผู้เรียน  เช่น  

ชุมนุม , ลดเวลาเรียน , ลูกเสือ เนตรนารี ,การท างานเป็นทีม  ,นักเรียนเรียนร่วม  ฯลฯ 
          
  จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีความผูกพัน  ช่วยเหลือกันและกัน  รุ่นพี่ดูแล
ช่วยเหลือรุ่นน้อง  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎระเบียน  วินัยของ
โรงเรียน 
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มสีุขภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคมจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ   

- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก –วัดส่วนสงู 
- กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3 ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ (SDQ) 
4 กิจกรรมส่งเสริมความสุขให้นักเรียน  เช่น  กีฬาสี  ,วันคริสต์มาส, วันปีใหม่  เป็นต้น 

 
ตารางสรุปน้ าหนักส่วนสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามอายุ 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ น้ ำหนักเกณฑ์ส่วนสูง 

ส่วนสูงดี 
ส่วนสูงต่ ำกว่ำ

เกณฑ์ 
อ้วน สมส่วน ผอม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 122 96 26 20 93 9 
ร้อยละ 78.68 21.32 16.39 76.23 7.38 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 142 101 41 18 112 12 
ร้อยละ 71.12 28.88 12.67 78.87 8.46 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 134 105 29 10 113 11 
ร้อยละ 78.35 21.65 7.46 84.32 8.22 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 79 70 9 7 67 5 
ร้อยละ 88.60 11.40 8.86 84.81 6.33 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 76 71 5 6 66 4 
ร้อยละ 93.42 6.58 7.89 86.84 5.27 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 82 75 7 5 73 4 
ร้อยละ 91.46 8.54 6.09 89.02 4.89 

 
ตารางสรุปผลการประเมิน SDQ  ด้านอารมณ์และสังคม 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมินนักเรียน (จ ำนวนนักเรียน) 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 122 115 5 2 

ร้อยละ 94.26 4.09 1.65 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 142 131 8 3 

ร้อยละ 92.25 5.63 2.12 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 134 112 13 9 

ร้อยละ 83.58 9.70 6.72 
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ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมินนักเรียน (จ ำนวนนักเรียน) 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 79 73 3 3 

ร้อยละ 92.40 3.80 3.80 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 76 70 4 2 

ร้อยละ 92.10 5.26 2.64 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 82 74 5 3 

ร้อยละ 90.24 6.09 3.67 
         

การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนมีสุข
ภาวะทางกายที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีสุขภาพจิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์   
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน  และแสดงออกสมช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขไม่มี
ความขัดแย้ง บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 

 
   3. แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบแห่งชาติ 
(O-NET)  โดยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active 
learning และเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการ เช่น  
ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษา อังกฤษ ค่ายคลินิกหมอภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในเวทีต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  เช่น  โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย  คลังข้อสอบออนไลน์ เป็นต้น ผลจาก
กิจกรรมเหล่านี้โรงเรียนความคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบ
แห่งชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมสูงขึ้น 
        2)  นักเรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ 
และมีการทดสอบ ประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้ เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม
(ร้อยละ) ของโรงเรียน  นอกจากนี้นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านการคบเพ่ือนต่างเพศเพ่ิมขึ้น  
โดยสอดแทรกทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีสามารถเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และ
ถูกต้อง  
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 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  
บุคลากรในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ไดม้ีส่วนร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
ของขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับและมุ่งมั่นที่จะท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ 
โดยด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
     (1) ประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือสะท้อนให้เห็น
จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนในการตอบสนองต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือการตอบโต้ต่อแรงกดดัน  หรือภัย
คุกคามภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค ต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ระดมสมองจากครู  บุคลากร  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  - ออกแบบสอบถามรายบุคคล 
  - ส ารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - ส ารวจเพื่อวิเคราะห์โรงเรียน 
 (2) ระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  สร้างภาพอนาคตขององค์กร  ก าหนด
หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญเพ่ือใช้ประกอบเนื้อหาในถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ เช่น ก าหนดต าแหน่ง/อันดับ ในการแข่งขัน 
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 (3) ก าหนดสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพ
อนาคตที่ต้องการ แล้วน ามาก าหนดสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 (4) ร่างวิสัยทัศน์ โดยการระดมสมองและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในโรงเรียน 
 (5) ประเมินร่างวิสัยทัศน์ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
 การประเมินวิสัยทัศน์เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งวิสัยทัศน์ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
ประกอบด้วย 
                 - ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
         - ทักษะหลักของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนา 
         - ทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ 
         - ความสามารถหรือความเข้มแข็งของคุณค่าหลัก 
         - หลักการและเหตุผลความเปลี่ยนแปลง 
 (6) ทบทวนเพื่อก าหนดเนื้อหาและรูปแบบ 
 (7) น าผลจากการประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมามาจัดท าร่างวิสัยทัศน์อีกครั้ง และทบทวน
หลักเกณฑ์รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์จนกว่าจะได้ข้อยุติร่วมกัน 
                  จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  และ
วัตถุประสงค์ตามแผนการศึกษาชาติ  นโยบายรัฐบาล  สพม. 5 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยใช้ระบบคุณภาพทวงจร  Deming  Cycle  (PDCA : Plan, Do, Check, Action)  วัฒนธรรมขององค์กร  
กระบวนการบริหารงานตามเกณฑ์  OBECQA  แผนจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการ, การประกันคุณภาพภาพ, 
ระบบควบคุมภายใน, งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  

ปีงบประมำณ จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
ร้อยละกำรบรรลุ 

  ตำมกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ 
2561 46 41 89.13 

   
นอกจากนี้ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง ให้

เพียงพอ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนี้  
1. ส ารวจความต้องการอัตราก าลัง/ด้านขีดความสามารถ คือ ความรู้ และทักษะ ความถนัด/ 

ความเชี่ยวชาญ  เพ่ือให้บุคลากรได้ท างานในกลุ่มงานที่ตนเองถนัด ซึ่งก่อให้เกิดความตั้งใจในการท างานและ
ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ  

2. จัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจ านวนบุคลากรที่ต้องการ ตามคุณสมบัติ ทักษะ  
3. น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อวางแผนการบริหารงาน ก าหนดให้ครูผู้สอนได้ 

สอนตรง กับวุฒิการศึกษา และแผนการเรียนวอลเลย์บอล กลุ่มสนับสนุนด้านกีฬาวอลเลย์บอล พิจารณาจาก
ภาระงานที่ตรงกับความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมตามความสามารถ และจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน  

4. ก าหนดการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร จัดระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน เป็นผู้ประเมินผลโดย 
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และรายงานผลการประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล  

5. น าผลการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา จัดท าเป็น
แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN) เป็นแผนพัฒนาความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือให้
บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ  
 จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  มีครูที่สอน
ตรงตามวิชาเอกคิดเป็นร้อยละ  100  แสดงให้เห็นว่าครูที่สอนตรงวิชาเอก ย่อมมีทักษะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้ดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและมีสัดส่วนของครู 
ต่อจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561 คิดเป็นอัตราส่วน   1:19  แสดงให้เห็นว่าครูสามารถจัดการเรียน 
การสอน และดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้ใช้กระบวนการในระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาด าเนินการ  ดังนี้ 
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ข้อก ำหนด วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
2. วางแผนจัดสร้างทีมท างาน 
และปฏิทินปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดปี
การศึกษา  
3. ด าเนินงานตามแผน ศึกษา
และวิเคราะห์บริบทในชุมชน 
และนักเรียนรายบุคคล 
4. ออกเยี่ยมบ้านและบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 
(ความต้องการ/ความ
ช่วยเหลือ/แนวทางสนับสนุน) 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และประสาน
ความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ 
ครูที่ปรกึษาและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
7. จัดท าหลักฐานการสรุป 
รายงาน รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีกระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ และหลักฐาน 
ที่ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่
ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
และองค์กรภายนอกมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

1. เครื่องมือ/หลักฐานที่ใช้
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
2. จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียน 
3. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงสภาพปัญหา 
 

1. ครูที่ปรึกษามี
เอกสารเยี่ยมบ้าน
รายบุคคลร้อยละ 
100 
2. หน่วยงาน 
ภาย นอกให้ความ
ร่วมมืออย่างน้อย 3 
แห่ง 
3. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

 
      จากการด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ที่ครูได้รู้จักนักเรียนมากท่ีสุด  การไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถทราบข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัว เศรษฐกิจปัจจัย 4 สภาพแวดล้อม ปัญหา ที่
ส่งผลถึงบุคลิกลักษณะ นิสัยและพฤติกรรมด้านต่างๆ ท าให้สามารถคัดกรอง แบ่งกลุ่ม ส่งเสริม พัฒนาและ
ช่วยเหลือได้ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน  
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โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เห็นความส าคัญในการในการแนะน าช่วยเหลือ  ติดตาม  ตรวจสอบ ให้

ขวัญก าลังใจครูโดยใช้กระบวนการระบบนิเทศภายใน  มาบริหารจัดการดังนี้ 
๑. ท าบันทึกข้อความผ่านผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนของครูประจ าวิชาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
๓. ด าเนินการนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระฯของแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการ 

ในการนิเทศ 
๔. เมื่อการนิเทศสิ้นสุดลงให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ร่วมรวมผลการนิเทศส่งให้หัวหน้างานนิเทศ 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
๕. หัวหน้างานนิเทศรายงานผลให้ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนทราบต่อไป 

 
ตารางสรุปผลจาการนิเทศภายในสถานศึกษาสรุปผลการนิเทศได้ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ สรุปผล 
1 วิทยาศาสตร์ 400 348 87.00 ดี 
2 คณิตศาสตร์ 400 343 85.75 ดี 
3 ภาษาต่างประเทศ 320 284 88.75 ดี 
4 ภาษาไทย 320 262 81.88 ดี 
5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 400 341 85.25 ดี 
6 ศิลปะ 160 145 90.63 ดี 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 75 93.75 ดีมาก 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 720 675 93.75 ดีมาก 

รวม 2800 2473 88.32 ดี 
      ผลจากกระบวนการระบบนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลให้การจักการศึกษาของ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีคุณภาพ มีกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน  ชี้แนะ มีการให้ 
ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับครูในการจัดการศึกษาตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน 
 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            โรงเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้เปิดสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  
มีการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( IS1-IS3) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ และส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ เช่น  วอลเลย์บอลหญิง หลักสูตรอาชีพระยะสั้น และสอนซ่อมเสริมนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้
นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ส าหรับทบทวนพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนปกติ

- แผนวิทย-์คณิต

- แผนศิลป์ภาษา

- แผนการงานอาชีพ

ห้องเรียนพิเศษ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนปกติ

- แผนวิทย-์คณิต

- แผนศิลป์ภาษา

- แผนคหกรรม

- แผนวอลเล่ย์บอล

ห้องเรียนทวิศึกษา

- แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- แผนเกษตรกรรม

ห้องเรียนพิเศษ

 
 

โครงสร้ำง หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ดังนี้ 

ระดับชั้น ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนทวิศึกษำ รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้น 307 91 - 398 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 84 83 70 237 
รวม 391 174 70 635 

 
ตาราง สรุปนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

สถำบันอุดมศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 55 67.07  
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 11 13.41 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 1.22 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 10 12.20 
สถาบันพยาบาล 2 2.44 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 0 0.00 
ประกอบอาชีพ 3 3.66 

รวม 82 100 
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  จากการที่นักเรียนจบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  เกิดความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพใน 
การจัดหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการท าให้อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ท่ี 1 

จ ำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ท่ี 4 

รวม 

2561 124 89 213 
2562 135 113 248 

 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง  
โดยการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ในด้านการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะและกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างถูกต้อง มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสารจากครูต่างชาติ ด้วยวิธีการจัดโครงการอบรมสัมมนา 
โดยให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และจัดโครงการศึกษาดูงาน  
โดยให้บุคลากรได้เรียนรู้  วิธีการปฏิบัติงานและมี  ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอื่น น ามาพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถึงให้โอกาส  แสดงความสามารถความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  ส่งผลให้การบริหารการศึกษาสามารถพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังบุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมภายในองค์กร  แสดงถึงความรักและความผูกพัน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  
ตั้งใจท างานเต็มความสามารถและท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิผล   
โดยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม  ดังนี้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
2 การประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร 

 

         จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
ได้มีการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการจากจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้โครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ 
4. โครงการปลอดขยะ  Zero  Waste  School 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 47 ~ 
 

           
จากการด าเนินการส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์  
โดยรอบโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ          

นอกจากนีโ้รงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ยังให้ความส าคัญเรื่องของความปลอดภัยทั้งในและ 
นอกสถานศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรการและกระบวนการท างานส่งเสริมความปลอดภัยไว้ดังนี้ 
 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
1. การท าประกันอุบัติเหตุหมู่ 
ให้กับครู บุคลากร และ
นักเรียนของโรงเรียน 

ปีการศึกษาละ1 ครั้ง โรงเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุหมู่ส าหรับครู  บุคลากร 
และนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100   

2. ติดตั้ง Control and 
Safety Systems 

ติดตั้งทุกอาคารเรียน Control and Safety Systems มีประสิทธิภาพการ
ท างานที่ดี เช่น เมื่อมีไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์นี้ท างาน
ทันที อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในมีความปลอดภัย 

3. ติดตั้งถังน้ ายาเคมีดับเพลิง 
ครบทุก อาคาร และทุกชั้น  
ชั้นละ 2 ถัง ทางข้ึนบันไดทั้ง 
2 ด้าน 

ตลอด 24  ชั่วโมง โรงเรียนจัดให้มีการฝึกอบรม สาธิต ฝึกการใช้ถังเคมี
น้ ายาดับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งตรวจสภาพ
ถังน้ ายาเคมีดับเพลิงให้มีคุณภาพ  
โดยช่างช านาญการและพร้อมใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
คิดเป็นร้อยละ 100   

4. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านโภชนาการ  
(สคบ.) 

ภาคเรียนละ 2  ครั้ง ครูและนักเรียนชุมชุน สคบ.ได้มีการตรวจ 
ความปลอดภัย ด้านโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และให้การแนะน าแก้ไขส่งผลให้ การโภชนาการ 
ในโรงเรียนสะอาด ถูกสุขอนามัย คิดเป็นร้อยละ 100   

5. รถจักรยานยนต์ กวดขัน 
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ 
หมวกนิรภัย  100 %  

ทุกวันท าการ ครู บุคลากรและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100 % 

6. รถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติ 
ตามระเบียบ 

7. การว่าจ้างรถรับจ้างพา
นักเรียนไปนอกสถานที่ 

ทุกครั้งที่ด าเนินการ ครูที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 

8. อุบัติเหตุจากการเรียนการ
สอนรายวิชาพลศึกษา 

ทุกวันท าการ ตรวจสภาพของสนามกีฬา ได้แก่ พื้นสนาม โครงเหล็ก
ประตูฟุตบอล แป้นบาสเกตบอล 

9. แนวปฏิบัติการใช้ 
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

ทุกวันท าการ ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ 
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 100   

10. อาคารสถานที่ ทุกวันท าการ ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ต้นไม้ใหญ่ 
ในโรงเรียนให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

11. จัดเวรยามของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา 

ทุกวันท าการและ
วันหยุดราชการ 

ครู  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามอย่างเคร่งครัด 
คิดเป็นร้อยละ 100   
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 จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย  
ตลอดเวลา โรงเรียนก าหนดให้เป็นนโยบายเชิงรุก ให้ความส าคัญในการป้องปราม  โดยจัดให้มีการอบรม 
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน  
 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ตามโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
2 การใช้  Line  email  Facebook ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนในชั้นเรียน 
3. website   www.ulitphaiboon.ac.th  Facebook:  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  

4. มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เนตทั่วถึงทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 

นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ได้น าระบบบริหารจัดการ เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ที่น ามาใช้ ได้แก่ ระบบการวัดผลประเมินผล SGS  ระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC)  ระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม SET ระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง B-OBEC  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา EMIS   
    จากการด าเนินการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของครูบุคลากรและนักเรียนที่ได้ใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร   
และการจัดการเรียนรู้ 
 
3. แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 1. โรงเรียนต้องจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกฝ่ายได้ด าเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมตามจุดเน้นประเด็นหลัก   ทั้งในด้านวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
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ส่วนที่ ๓  

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนาลูกยางอุลิตเพ่ือความเป็นเลิศ มีบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีคุณภาพ  มีหน่วยงานและ 

ชุมชนสนับสนุน 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล มีบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีคุณภาพ  มีหน่วยงานและ 

ชุมชนสนับสนุน 
 
 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

          โรงเรียนมีวธิีการในการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต โดยการใช้การทบทวน 
ผลการด าเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญเพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต  
ใช้วิธีการรวบรวมผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ ด้านนักเรียน ครูผู้สอน 
และการบริหารจัดการ น าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่ส่งผลให้ประสบผลส าเร็จ จัดท าเป็น
แนวทางน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป ส่วนงานที่ไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ได้น าไปเทียบเคียง 
กับเป้าหมายแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน  ตามแนวทางกว้าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. บูรณาการเรื่องที่ต้องด าเนินการเข้าสู่ระบบงานทุกระบบ ทุกภาระงานของทุกกลุ่มงานใน 
โรงเรียนโดยบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

๒. ทุกระบบ ทุกภาระงานต้องด าเนินงานเป็นวงจรที่สมบูรณ์ในตัวเองเสมอ โดยใช้วงจรของ 
เดมม่ิง  (PDCA) ซึ่งเป็นวงจรที่จะถูกพัฒนาซ้ า ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  จัดหาปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกระดับอย่างพอเพียง  รวมทั้ง 
การจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศของการท างาน  เพ่ือให้เอ้ือต่อการท างานทุกขั้นตอน 
 ๕.  กระตุ้นจิตส านึกให้ตระหนักถึงภาระงานที่ต้องท า  ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
ของงาน  ทั้งนี้เพราะจะท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประเมินผลตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๖.  สร้างความเข้าใจในภาระงานที่ต้องท าให้ชัดเจนแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับและน าไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียน  อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเอ้ือ
ให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๗.  บูรณาการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ๘.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกรายวิชา โดยพัฒนาระบบการเรียนการสอนของครู 
 ๙.  ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศของครูและนักเรียนให้สามารถใช้สื่อสารได้เพ่ือรองรับสังคม
อาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
     ระดับคุณภาพ : ดี 
       1)    การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสม 
กับระดับชั้นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความยากง่าย 
ความซับซ้อน และมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสมจัดท าแผนจัดการเรียนรู้,การสอนแบบโครงงาน,IS  STEM, การวิเคราะห์ผู้เรียน,การจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหลักสูตรท้องถิ่น, กิจกรรมลดเวลาเรียน,ชุมนุม,หลักสูตรสง่เสริมด้านอาชีพ 
(ปวช) โดยมีข้อก าหนดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 

ข้อก ำหนด วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลก่อนเรียน 
3. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
4. ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
6. ประเมินผลแต่ละหน่วย 
7. บันทึกหลังการสอน 
8. นิเทศและประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
9. วิเคราะห์และประเมินผลรวม 
10. รายงานผลการสอนและวิจัย
ในชั้นเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การสื่อสารได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน  
คิด วิเคราะห์ และการเขียน
สื่อความ ระดับดีขึ้นไป 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การสื่อสารได้ 
3. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ 
การเขียนสื่อความ ระดับดี
ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 5 
 
 
2. ร้อยละ 50 
 
 
 
3. ร้อยละ 70 

 

       จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอนพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ เทคนิคกำรสอนของครู จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่จัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 
1 การอธิบาย 36 36 100 
2 การสาธิต/ ทดลอง 36 27 75.00 
3 การใช้เกมประกอบ 36 18 50.00 
4 สถานการณ์จ าลอง 36 14 38.88 
5 กรณีตัวอย่าง 36 21 58.33 
6 บทบาทสมมุติ 36 16 44.44 
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ที ่ เทคนิคกำรสอนของครู จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่จัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 
7 การแก้ไขสถานการณ์ 36 7 19.44 
8 โปรแกรมส าเร็จรูป 36 5 13.88 
9 ชุดการสอน 36 7 19.44 

10 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 36 10 27.77 
11 โครงงาน 36 14 38.88 
12 การถามตอบ 36 32 88.88 
13 การสืบสวนสอบสวน 36 1 2.77 
14 กลุ่มสืบค้นความรู้ 36 31 86.11 
15 กลุ่มสัมพันธ์ 36 19 52.77 
16 การเรียนรู้แบบร่วมมือ 36 16 44.44 
17 ความคิดรวบยอด 36 12 33.33 
18 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 36 30 83.33 
19 การทัศนศึกษานอกสถานที่ 36 3 8.33 
20 การเรียนรู้จากห้องสมุด 36 14 38.88 
21 การพัฒนากระบวนการคิด 36 32 88.88 
22 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 36 9 25.00 
23 การอภิปรายกลุ่มย่อย 36 23 63.88 
24 การแก้ปัญหา 36 29 80.55 

 
      ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการตามนโยบายต้นสังกัด  ดังนี้ 

ที ่ นโยบำย จ ำนวนครูทั้งหมด 
จ ำนวนครูที่มีแผน

สอดคล้อง 
ร้อยละ 

1 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 36 36 100 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 36 20 55.55 
3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 36 31 86.11 

 
     จาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงส่งผลให้ครู 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการเรียนรู้ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน และส่งผลให้ ในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  ScQA  , โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้เป็นสถานศึกษาส่งเสริม
ศีลธรรม พระพุทธศาสนาดีเด่น จังหวัดชัยนาท  คณะครูได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืน  จ านวน  21  รายการ  นักเรียนได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขัน  44 รายการ  

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ โดยโรงเรียน จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักภายในโรงเรียน 
เข้าถึงข้อมูลและเปิดช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงนักเรียนด้วย 
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 โดยโรงเรียนมีวิธีการในการตรวจสอบ และท าให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน 
 มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือยืนยันความถูกต้อง ความครบถ้วน ความแม่นย า ความเหมาะสม
ของข้อมูล มิให้เกิดการผิดพลาด มีการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล  (Servers)มีการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เนต ทั่วถึงพร้อมใช้งาน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งในส่วนของการซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
ได้สูงสุด และโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์  
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศั เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนเชิญ
วิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา 
2561  ดังนี้ 
 ๑. ชื่อ-สกุล รตต. สายัณห์ รอดเจริญศักดิ์ และคณะ ให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร สถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๒    ครั้ง/ปี 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลมโนรมย์     ให้ความรู้เรื่อง เพศสัมพันธ์ ,โรคเอดส์ สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒   ครั้ง/ปี 
 3. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ให้ความรู้เรื่อง เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
    ผลจากการที่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส่งเสริม มีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ที่สะดวก  รวดเร็วและเอ้ือต่อการจัดการเรียนสอนส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถ  ในการสืบค้นข้อมูล  น ามาใช้ในการเรียนการสอน และ
ชีวิตประจ าวันและครูได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 

ที ่ สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่ใช้ ร้อยละ 
1 Kahoot 36 23 63.88 
2 Google Form 36 15 41.66 
3 Google Classroom 36 4 11.11 
4 บทเรียนออนไลน์ 36 4 11.11 
5 Zipgrade 36 30 83.33 

 
3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน       
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข 
ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มอบหมายให้ครูที่ ปรึกษาบริหาร
จัดการชั้นเรียน ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในด้านต่างๆ   ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีแบบแผนและข้ันตอน คู่มือการท างานของครูที่ปรึกษา  ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด    
มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่ท าให้ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การประสาน 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสม  ดังนี้ 
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสุขให้นักเรียนภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กลุ่มสำระฯ ผู้รับผิดชอบ 
ผลกำรประเมินควำม

พึงพอใจ 
1 วันสุนทรภู ่ กลุ่มสาระภาษาไทย 93.54 
2 วันคริสมาสต์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 98.74 
3 วันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 92.28 
4 กีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 99.52 
5 ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 91.49 
6 วันขึ้นปีใหม่ กลุ่มสาระศิลปะ 99.05 
7 วันอาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 91.02 
8 เปิดท้ายตลาดนัดวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 92.59 

 

              จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกดังกล่าวส่งผลให้มีความรักความผูกพันที่ดีระหว่าครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังก าหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น เขียนชื่อเรื่องตามแบบฟอร์ม มีตู้รับฟังความคิดเห็น รับทราบจาก
การโทรศัพท์  E-mail  จดหมาย และรับทราบด้วยวาจา  
 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล

ของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับรายวิชา  กระบวนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูมีเครื่องมือการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ตามศักยภาพผู้เรียน  แล้วน าผลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  

สรุป แล้วน าข้อมูลมาเผยแพร่ท าความเข้าใจแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ  นอกจากนั้นยังมี 
การจัดท าปฏิทินที่ก าหนดการวัดประเมินผล  การแก้ไขผลการเรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การน าผล 
การเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล 

 

ตาราง สรุปรูปแบบและกระบวนการที่ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ใช้วัดประเมินผลในการจัด 
การเรียนการสอน 

ที ่ แบบประเมิน จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่ใช้ ร้อยละ 
1 แบบประเมินก่อน-หลังเรียน 36 36 100 
2 แบบประเมินอิงตน 36 34 94.44 
3 แบบประเมินอิงกลุ่ม 36 6 16.66 
4 แบบประเมินอิงเกณฑ์ 36 36 100 
5 แบบประเมินโดยผู้อ่ืน 36 30 83.33 
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จากกระบวนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดังกล่าวส่งผลให้ 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีระบบตรวจสอบและประเมินนักเรียนที่เป็นระบบ  ครอบคลุม  ทันสมัย  
หลากหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
             โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท าวิจัยเพื่อคุณภาพผู้เรียน 
2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จัดท า
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา    2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนครูทั้งหมด (คน) จ ำนวนครูที่จัดท ำวิจัย(คน) ร้อยละ 
2559 39 26 66.67 
2560 38 34 89.47 
2561 38 34 89.47 

  
          ผลการที่ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ แสดงให้
เห็นถึงการน าข้อมูลย้อนกลับผลการประเมิน  ปัญหาอุปสรรคที่พบมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ก าหนดให้ครูจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมมือ
กันของครู ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ  ในโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์  การน าข้อมูล
ย้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ถือว่า เป็นรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ของครู ดังนั้นในปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดท ากิจกรรม PLC พอสรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ ขื่อกิจกรรม PLC กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำร
ประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

1 สูตรคูณพาเพลิน คณิตศาสตร์ ร้อยละ 89.70 
2 การอ่านวิเคราะห์ข้อสอบ ภาษาไทย ร้อยละ 82.45 
3 ค าศัพท์ช่วยสอน ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 87.36 
4 ตะกร้ามรดก ดนตรี นาฏศิลป์ ร้อยละ 92.87 
5 สวดมนต์น าศีลธรรม สังคมศึกษา ร้อยละ 95.65 
6 กีฬาเพ่ือสุขภาพ สุขศึกษา ร้อยละ 98.38 
7 งดเกมส์ เพ่ิมรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 81.15 
8 ปูพื้นฐาน เพ่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 83.49 
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           ผลการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ค้นพบรูปแบบ สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนแก้ไขปัญหาผลการเรียน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ใฝ่เรียน และจบการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 
3. แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 1. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู  นักเรียนรักการเรียนรู้ 
โดยผ่านกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ   การท างานของครูที่ปรึกษา  การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นในด้านที่ต้องปรับปรุง มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ 
การรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
 - เว็บไซต์  www.ulitphaiboon.ac.th 
          - อีเมล์ ulitphaiboon@gmail.com 
          - Facebook : โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
          - Line : ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
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ส่วนที่ ๔  
ภำคผนวก 

 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ที่  35/2561 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

                                          ………………………………………. 

 ตามที่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะท างาน
และขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้   
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร นิเทศ ติดตำม 
  นางสาวเฉิดฉัน  จันทร์งาม      ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ  
  นายจักรพงษ์ ฉายประทีป       ผูช้่วยผู้อ านวยการ     รองประธานฯ 
  นายเกียรติศักดิ์ ชันตะ                ผูช้่วยผู้อ านวยการ        กรรมการ 
  นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์       คร ู     เลขานุการ 
  นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย      คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  
   
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                    คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 1 : มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
 
  นางบุญสร้าง บุษบกแก้ว                ครู     ประธานกรรมการ 
                    นายก้าน เทียมโคกกรวด             คร ู    กรรมการ 
                    นายอุกฤษฏิ์ ปานกลาง                ครู       กรรมการ 
                    นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม       ครู   กรรมการ 
                    นางสมพิศ กลัดภู่                      ครู       กรรมการ 
                    นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์     ครู         กรรมการ 
                    นางเทพี เขียนสาร์                    ครู     กรรมการ 
                    นางสุรีย์ ชัยชนะดี                      ครู      กรรมการ     
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                    นายอาทิตย์ เทียนยวง                   ครู      กรรมการ     
                    นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์            ครู      กรรมการ 
 
หน้ำที ่  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 2 : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
  นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม       ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      นางวันทนีย์ สีเข้ม                      ครู                     กรรมการ 
  นายวีระ สีเข้ม                          ครู                   กรรมการ         
  นางสาวศริิเพ็ญ ช่างเพียร             ครู                     กรรมการ 
  นายวิเชียรบุรี ขวัญโพก               ครู                  กรรมการ 
  นางณัฐพร อ่ ารอด                     ครู                      กรรมการ                
              นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์           ครู                   กรรมการ 
          นางสาวประเทือง แย้มจันทร์         ครู                 กรรมการ           
          นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง                ครู                            กรรมการ 
      นางซ่อนกลิ่น ภู่ประดิษฐ์               ครู                            กรรมการ  

 
หน้ำที ่ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน การก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานอา้งอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 3 : มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
              นายจักรพงษ์ ฉายประทีป          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
                         นายวิหาร ใจแสน                      ครู                    กรรมการ 
                         นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์            ครู                   กรรมการ         
                         นางสาวพัชร์รัชฏิ์ แสงมณี               ครู                      กรรมการ 
                         นางจณา ใจแสน                   ครู                กรรมการ   
                         นายนิตพิล สดรัมย์                    ครู                     กรรมการ 
                         นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง            ครู                  กรรมการ 
                         นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม           ครู                            กรรมการ      
                         นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม        ครู             กรรมการ  
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                         นางยุพา ยศรุ่งเรือง                   ครู                         กรรมการ 
                         นายเกียรติศักดิ์ ชันตะ              ครู                             กรรมการ            
                         นายเสกสรร ค าส ารวย            ครู                             กรรมการ 
                         นายอาทิตย์ เทียนยวง               ครู                             กรรมการ 
                         นางเจือจันทร์ ค าขาว                ครู                             กรรมการ 
                         นางสุรีย ์ชัยชนะดี                      ครู                             กรรมการ 
                         นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง            ครู                             กรรมการ 
                         นายสารนิทร์ เอ่ียมครอง                  ครู                             กรรมการ 
 
หน้ำที ่  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การมีกระบวน 
การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ) 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 4 :  สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์   คร ู   ประธานกรรมการ 
                    นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย       ครู                           กรรมการ  
                    นายวิเชียรบรุี ขวัญโพก                 ครู                           กรรมการ 
 
หน้ำที ่1. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งบันทึกร่องรอย 
หลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมิน 
         2. รายงานผลการประเมิน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 

    สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
                 (นางสาวเฉิดฉัน  จันทร์งาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ 
รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  (SAR)   ปีการศึกษา ๒๕61    
ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์แล้ว    เห็นชอบผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และตัวบ่งชี้ทุกรายการ  โดยให้เผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
                                                                            (นายเรืองศักดิ์  จิ๋วประหัตถ์) 
                                                                    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
                                                                               26  เมษายน  ๒๕62 
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ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่   11  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1   
 
 
       
             (นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปตามกลุ่มสาระ 
ก าหนด 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนระดับ ดี 
 ขึ้นไปตามกลุ่มสาระ 

ก าหนด 
     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปร้อยละ 85 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปตามกลุ่มสาระ 
ก าหนด 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ านวนนักเรียนระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ  75 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปร้อยละ  80 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จ านวนนักเรียนระดับ  ดี 

 ขึ้นไปร้อยละ  80 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปร้อยละ 80 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม จ านวนนักเรียนระดับ ดี 

 ขึ้นไปร้อยละ  70 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ดีเลิศ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จ านวนครูระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ 80 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวนครูระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ 80 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จ านวนครูระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ 80 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ 80 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

จ านวนครูระดับ ดี 
 ขึ้นไปร้อยละ 80 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 


