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ค ำน ำ 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
รายงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 
 
 
      งานประกันคุณภาพการศึกษา 
      โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
            วัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ชื่อเรื่อง : รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖2   
โรงเรียน : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ 
ข้อมูลพื้นฐำน : โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน 691 คน  คร ู(ข้าราชการ) 36 คน  
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ตำมประกำศ รร.) 

ผลกำรประเมิน
ตนเองปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๒ 

ควำมสอดคล้องของผล
กำรประเมินกับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง) 
มำตรฐำนที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ ๒ : กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 

มำตรฐำนที่ ๓ : กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  1. มีผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ   
        โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
               1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
               2.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               3.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม 

5. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (o-net)  

6. รายงานผลการด าเนินโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการ 
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7. รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่  69 

8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
       3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
               1. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
               2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
    1. มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ    
         โรงเรียนได้การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ 
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ 
ของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
    ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  

             1. แผนพัฒนาการศึกษา 
             2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
             3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
             4. รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
             5. รายงานผลการปฏิบัตริาชการของครู/บุคลากรโรงเรียน 
             6. ผลงานครู /วิจัยในชั้นเรียน / PLC 
            7. ค าสั่งต่างๆ  
             8. ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 
           1. ใช้การบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพทวงจร  Deming  Cycle  (PDCA 
: Plan, Do, Check, Action)  วัฒนธรรมขององค์กร  กระบวนการบริหารงานตามเกณฑ์  OBECQA   

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภาพภายใน  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ประชุม/อบรม/สัมมนาคร ู 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     

1. มีผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ   
       โรงเรียนมีหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต   ไดม้ีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมด้าน
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อาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสารในจัดการเรียนการสอน              
มีคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์อินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียน มีห้อง ICT ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล  
มี WIFI และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
สรุปผลทุกภาคเรียนการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ครูมีงานวิจัยคนละ ๑ เรื่องต่อปี  
น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
1. หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
2. แผนจัดการเรียนรู้ การสอนแบบโครงงาน IS กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

กิจกรรมชุมนุม  
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
4. โครงการงานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT เพ่ือการศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท าวิจัยเพื่อคุณภาพผู้เรียน 
6. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
7. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 
1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2 จัดให้มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
3 ตรวจสอบติดตามให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 
ภำพรวมของสถำนศึกษำ  :  มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
         จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
มีการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในมาตรฐานที่ ๑   
มาตรฐานที่ ๒  และ มาตรฐานที่ 3 จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ   
 ซ่ึงโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ด าเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้นักเรียน
มีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
พัฒนาเมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสถานศึกษาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการนิเทศ มีการจัดท าโครงการมาตรการส่งเสริม 
คือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีหลักสูตรสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง 
 

 หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข 
สำรบัญ จ 
  ส่วนที่  ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1 
  ส่วนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 15 
  ส่วนที่  3 ความโดดเด่นของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการพัฒนา 
45 

  ส่วนที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
- ค าสั่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ที่  40/2562 
- ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เรื่อง ก าหนดค่า

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

- เอกสารประกอบเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   เลขที่  ๑๗๒/16   หมู่ ๓   ต าบลคุ้งส าเภา    อ าเภอมโนรมย์    
จังหวัดชัยนาท    รหัสไปรษณีย์  ๑๗๑๑๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๕  
โทรศัพท์  ๐๕๖-019765  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 านงบริจาคที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา คิดเป็นเงิน  100,000 บาท (ราคาประเมินปี 2498)  
ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2498  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนมโนรมย์อุลิตไพบูลย์
ราษฎร์” จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนมโนรมย์ “สุวรรณ
อนุสรณ์” เป็นสถานที่เรียน นายธีระชัย ฤทธิ์เรืองเดช ท าหน้าที่รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ เมื่อโรงเรียน
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน คุณไพบูลย์และคุณอุลิต  จึงบริจาค
เงินจ านวน 20,000 บาท และผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนข้าราชการร่วมบริจาคอีก 
10,000  บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนหลังแรกซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ  
พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน 
            ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2507   ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ ชื่อว่า “โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์” ทั้งนี้ให้ชื่อมีความสอดคล้องกับ 
ชื่อผู้บริจาคที่ดินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อตั้งโรงเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 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) 

mailto:ulitphaipoon@obec.go.th
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 ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจ านวนทั้งสิ้น 21 ไร่  2 งาน  9  ตาราวา ซึ่งมนีายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ าวิชาการ    ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ในระดับ 
OBECQA 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก 
 2. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐาน 
 3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก 
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ จากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
            2. ซื่อสัตย์สุจริต 
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้ 
            5. อยู่อย่างพอเพียง 
            6. มุ่งมั่นในการท างาน 
            7. รักความเป็นไทย 
            8.  มีจิตสาธารณะ  
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อัตลักษณ์ 
          ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ าใจไมตรี 
 
เอกลักษณ์ 
          สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน            
  
 
 
 
 
 รูปเรือส าเภา 
 
อักษรย่อ                            อ. พ. ช. 
ปรัชญำของโรงเรียน                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 ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 
 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ 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 1  ปี 6 เดือน 
 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน นายเสกสรร  ค าส ารวย   
โทรศัพท ์086-4217539 email seksan.k@ulitphaiboon.ac.th    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  
สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 

mailto:............@hotmail.com
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๓. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรภายในโรงเรียน แยกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

สูงกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ 
รองผู้อ านวยการ ๒ - - ๑ ๑ 
ครูประจ าการ 11 ๒๓ - ๒6 ๘ 
ครูพนักงานราชการ - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 
นักการ / ภารโรง - ๑ ๑ - - 
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ - - 
ยาม - ๑ ๑ - - 
แม่บ้าน / คนสวน ๒ ๒ ๔ - - 

รวม 
๑7 27 

๗ 27 ๑๐ 
44 

 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖2) 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ ห้องเรียน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔ 71 ๖6 ๑37 34.25 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๖5 64 ๑29 32.25 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ 74 81 ๑55 38.75 

รวม ๑๒ 210 ๒๑1 ๔21 35.08 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ 51 67 118 29.50 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓ 33 46 ๗9 26.33 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ 20 53 73 18.25 

รวม 11 104 ๑66 ๒70 24.54 
รวมทั้งหมด 23 314 ๓77 ๖91 30.04 
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 ๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  

 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยภาพรวมของโรงเรียน
ทั้งหมด จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563) 
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ตำรำงแสดงข้อมูลผลประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน  ปีกำรศึกษำ  2562 
 

 
 

 

*   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563 
 
 

ตำรำงแสดงข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ  2562 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ร้อยละของนักเรียน

ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 126 99 26 - 1 99.20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 121 100 16 - 5 95.86 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 136 47 89 - - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 107 83 19 2 3 97.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 71 71 - - - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 73 63 10 - - 100 

รวม 634 474 160 2 9 98.58 
 

*   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563 
 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน) ร้อยละของนักเรียน 

ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 126 54 71 - 1 99.20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 121 67 49 - 5 95.86 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 136 124 12 - - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 107 68 36 - 3 97.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 71 62 9 - - 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 73 47 26 - - 100 

รวม 634 422 203 - 9 98.58 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 8 ~ 
 

 
๖. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
 ตารางการเปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕61-๒๕62 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ  2561 และ 2562 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 เพิ่ม/ลด 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 
ภำษำไทย 54.42 52.34 55.14 58.56 +0.72 +6.22 

คณิตศำสตร ์ 30.04 27.21 26.73 22.26 -3.34 -4.95 
วิทยำศำสตร์ 36.10 34.71 30.07 30.07 -6.03 -4.64 

ภำษำต่ำงประเทศ 29.45 27.37 33.25 31.75 +3.8 +4.38 
 

 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ  2562 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ  2561 และ 2562 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 เพิ่ม/ลด 
ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 

ภำษำไทย 47.31 41.85 42.21 41.87 -5.10 +0.02 
คณิตศำสตร ์ 30.72 20.98 25.41 18.86 -5.31 -2.12 
วิทยำศำสตร์ 30.51 27.17 29.20 27.46 -1.31 +0.29 
สังคมศึกษำ 35.16 32.68 35.70 35.44 +0.54 +2.76 
ภำษำต่ำงประเทศ 31.41 24.85 29.20 24.93 -2.21 +0.08 

 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
ปีกำรศึกษำ  2561 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ  2562 
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7.   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕61) 
 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕61 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส 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 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.69 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อ
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

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   3,3๐๐   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 
   ใช้เพือ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน    12 เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  400 คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ  57.88  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ        จ านวน  43   เครื่อง 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

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

1,200 
250 
800 
455 
320 
400 
400 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 12 ~ 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๘. ห้องภาษาไทย 
9. ห้องพระพุทธศาสนา 

350 
450 

 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

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

๑ 
1 
3 
๒ 
1 

 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๑. ชื่อ-สกุล ร้อยต ารวจตรีสายัณห์ รอดเจริญศักดิ์ และคณะ ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 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 
          4. ชื่อหน่วยงาน บริษัทกลาง สาขาจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100% 
จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
 5. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
 6. ชื่อหน่วยงาน สัสดีอ าเภอมโนรมย์ ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  
จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
 7. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย
จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

ที ่ อำคำรสถำนที่ จ ำนวน (หลัง/สนำม) 
๑ อาคารเรียน  ๓ 
๒ อาคารประกอบ 9 
๓ อาคารโดม 1 
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ที ่ อำคำรสถำนที่ จ ำนวน (หลัง/สนำม) 
4 อาคารโรงอาหาร – หอประชุม 2 
5 ห้องน้ านักเรียน 3 
6 บ้านพักครู 6 
7 บ้านพักภารโรง 1 
8 สนามฟุตซอล 1 
9 สนามฟุตบอล ๑ 

10 สนามบาสเก็ตบอล ๑ 
11 สนามเปตอง 2 
12 อ่ืนๆ (บ้านพักนักกีฬา) 1 

 
๙. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอมโนรมย์  มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีประชากรประมาณ  
22,607 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีร้านค้าและท้องนา  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 าเภอมโนรมย์มีครัวเรือนทั้งหมด  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 
 สรุปผลงำนรำงวัลประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลผู้บริหำร รำงวัลของครู รำงวัลของนักเรียน  
ที่ได้รับในปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ดังนี้ 
 

 รางวัลระดับสถานศึกษา 

   ระดับจังหวัด    จ านวน  2  รางวัล 
   ระดับ สพฐ.     จ านวน   5  รางวัล 
   ระดับ ประเทศ     จ านวน   2  รางวัล 
 

 รำงวัลผู้บริหำร 

   ระดับจังหวัด     จ านวน   2  รางวัล 
   ระดับภาค    จ านวน    1  รางวัล 
 

 รำงวัลครู 

   ระดับจังหวัด    จ านวน   40  รางวัล 
   ระดับภาค    จ านวน    ๒  รางวัล 
   ระดับประเทศ     จ านวน   7  รางวัล 
 

 รำงวัลนักเรียน 

   ระดับจังหวัด    จ านวน   32  รางวัล 
   ระดับภาค    จ านวน    1   รางวัล 
   ระดับประเทศ     จ านวน   5    รางวัล 
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ส่วนที่   2   

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ        
 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
     ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
     วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเองแผนงำนหรือ
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

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

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารของนักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

(ส่งเสริมการอ่าน  เขียน พูด) 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 

สมุดบันทึกการอ่าน 
สรุปรายงานโครงการฯ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- กิจกรรมค่ายสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สรุปกิจกรรมค่ายสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

3. โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(ห้องสมุด)  

- กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ 

สรุปรายงานโครงการฯ 

 
   จากการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย 

ปีกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ ร้อยละของระดับดีเยี่ยม 
2561 60 61.48 
2562 65 82.21 

 
จากตารางพบว่าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทย   

ระดับ ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา  2561-2562  คิดเป็นร้อยละ 61.48 ,82.21 ตามล าดบั  ซ่ึงเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด คือ  ร้อยละ 60และ 665 แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
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2. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

ปีกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ ร้อยละของระดับดีเยี่ยม 
2561 70 71.20 
2562 75 78.50 

 

จากตารางพบว่าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษ   
ระดับ ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2561-2562  คิดเป็นร้อยละ 71.20 และ 78.50 ตามล าดับ ซ่ึงเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 70 และ 75 แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาจีน 
 

ปีกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ ร้อยละของระดับดีเยี่ยม 
2561 66 67.52 
2562 69 70.20 

  

จากตารางพบว่าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ในรายวิชาจีน  ระดับ  
ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2561-2562  คิดเป็นร้อยละ 67.25 และ 70.20ตามล าดับ ซ่ึงเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 66 และร้อยละ 69  แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาจีนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 

1.2) ความสามารถในการคิดค านวณ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ของ

นักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. ค่ายทักษะคณิตศาสตร์ 

   สรุปรายงานโครงการฯ 2. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 

         จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ดังนี้ 
 

ปีกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ ร้อยละของระดับดีเยี่ยม 
2561 35 37.27 
2562 40 60.30 

จากตารางพบว่าผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ ระดับ ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา  
2561-2562  คิดเป็นร้อยละ37.27  และ 60.30 ตามล าดับ ซึ่งเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 
35 และ 40  แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
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2)   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในการวิเคราะห์และ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดังนี้ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลลัพธ์เชิงปริมำณ หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. ค่ายคณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 ของนักเรียน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สรุปผลการจัดกิกรรม 

2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการจัดกิกรรม 

3. ค่ายภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการจัดกิกรรม 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
ที่เรียนรายวิชา IS 

ผลงานนักเรียน 

 

จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีระบบการวิเคราะห์และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  สามารถอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาไดอ้ย่างมีเหตุผล  นอกจากนี้ยังน ากระบวนการคิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียนเช่น  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมกีฬาภายใน  เป็นต้น 
 

 3)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการสร้างนวัตกรรมจากการจดัการเรียนการสอน โดย
รวบรวมความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ นวัตกรรม (นักเรียน) 
1. วิทยาศาสตร์ โครงงาน: ที่ให้อาหารปลาอัจฉริยะ 
2. คณิตศาสตร์ โครงงาน:  Oval guide วงรีชีค้วามลับ   
3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงงาน: ตะกร้าเถาวัลย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาชีพ 

โครงงาน: มหัศจรรย์ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “รู้จักตัวตนค้นพบตัวเอง” 
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นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้น าความรู้และกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองมา
สร้างนวัตกรรมเข้าแข่งขันและประกวด ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม เจ้ำของผลงำน ระดับชั้น ผลกำรประกวดแข่งขัน 
1 โครงงาน

เรขาคณิต
สร้างสรรค์
แบ่งปัน
ความสุข 

นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง  
นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด 

ม.ปลาย ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม 
ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) ปีการศึกษา 2561 ประเภท
โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ได้รับ
รางวัล ScQA 

2 โครงงาน
เรขาคณิต
สร้างสรรค์
แบ่งปัน
ความสุข 

นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง 
นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด  

ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการน าเสนอการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชาติ (World-class 
Standard School Symposium) 
ครั้งที่ 3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และกรุงเทพมหานคร 

3 โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
เรื่อง  Oval 
guide วงรีชี้
ความลับ   

นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง  
นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด 

ม.ปลาย ได้เข้าร่วม การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภทสร้างทฤษฏี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

4 โครงงาน Fast  
Factor 

เด็กหญิงปุณณภา  แสนโย  
เด็กหญิงณัฐรัตน์   แก้วเกิด  
เด็กหญิงจันทร์รวี  แก้วไพฑูรย์   

ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 –ม.3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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 จากกิจกรรมดังกล่าว แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานใน
การสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอนแบบ IS  
ส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน หรือนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ต่อช่วงชั้น  
 

4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดด้ังนี้ 

ระดับชั้น โปรแกรม ผลงำนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Microsoft Word 

Microsoft Excel 
- การพิมพ์รายงาน 
- การ์ดอวยพรต่างๆ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Scratch ตัวละครเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Microsoft PowerPoint เอฟเฟคจากโปรแกรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Photoshop 

Adobe Flash 
- ดราฟรูปภาพ 
- แอนิเมชั่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Scratch Desktop 
Sony Vegas 

Music video 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Dreamweaver 
Illustrator 
Photoshop 
Google Site 

- Webpage 
- การออกแบบป้ายโฆษณา 
- การออกแบบโลโก้ 
- โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ 
- Website 

 

 จากตารางดังกล่าวแสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตในการพัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียน  การใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และมีคุณธรรม  นอกจากนี้ยังน าความรู้ความสามารถเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนได้รับรางวัล  ดังนี้ 

ที ่ สื่อเทคโนโลยี เจ้ำของผลงำน ผลกำรประกวดแข่งขัน 
1 การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.1-ม.3 

นายวัศพล  บัวแก้ว 
ด.ญ.ศิวะพร  พิงขุนทด 
ด.ญ.เบญญามิน  สิงห์โตทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

2 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

นายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ 
นางสาววิมลณัฐ  สูนประหัตถ ์
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัต
กรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 20 ~ 
 

ที ่ สื่อเทคโนโลยี เจ้ำของผลงำน ผลกำรประกวดแข่งขัน 
3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

นายก้องกิดาการ  บุญศรี 
นายวันวิชัย  โฉมงาม 
  

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัต
กรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

4 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

เด็กหญิงชมพูนุช  ข าสิทธิ์ 
เด็กหญิงสุนิสา  อินทโชติ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัต
กรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 
 5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้บรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ดังนี้ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 8 กลุ่มสาระ สรุปรายงานโครงการฯ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการ/กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์/กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
สรุปรายงานโครงการฯ 

3. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม/ติวเข้มผู้เรียน สรุปรายงานโครงการฯ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

จากกระบวนโครงงาน/กิจกรรม  ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2562 ดังตาราง 
 

ระดับชั้น 
ภำค
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8 กลุ่มสำระฯ 
ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำน อังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
1 2.60 2.62 2.43 3.29 3.68 3.56 1.95 2.65 
2 2.74 2.73 2.67 2.52 3.52 1.92 2.08 2.08 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
1 2.06 2.30 3.55 3.27 3.64 2.05 3.28 3.01 
2 2.93 2.40 2.99 3.24 3.04 3.76 2.94 3.42 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
1 3.16 2.79 2.40 2.51 3.21 3.32 2.42 2.27 
2 2.60 2.60 2.89 2.62 2.90 1.80 2.62 2.16 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
1 2.42 2.48 3.25 2.96 3.45 3.24 3.61 1.98 
2 2.93 3.03 3.09 2.64 2.83 2.80 3.23 2.05 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
1 3.01 3.28 3.23 3.81 3.36 2.43 3.58 2.73 
2 3.64 3.50 3.05 3.76 3.70 5.97 3.74 2.84 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1 2.92 3.25 1.83 3.22 3.48 2.93 3.21 3.27 
2 3.60 3.54 3.65 3.58 3.33 4.00 3.23 3.53 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
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 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนจากภาคเรียนที่ 1 เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมนักเรยีน 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา 2561-2562 

 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2561 2561 2562 2562 
คณิตศาสตร์ 30.00 33.25 35.00 53.70 
วิทยาศาสตร์ 40.00 48.4 43.00 58.52 
ภาษาไทย 53.00 55.32 56 59.20 

สังคมศึกษาฯ 51.00 52.69 54.00 67.58 
ภาษาต่างประเทศ 36.00 38.34 39.00 55.90 

สุขศึกษาและพลศึกษา 70.00 78.03 75.0 77.90 
การงานอาชีพ 53.00 54.53 56.00 60.62 

ศิลปะ 65.00 67.63 70 72.63 
           

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนีน้ักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงขึ้นตามล าดับ  ดังนี้ 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับ
คะแนน/
รำยวิชำ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ ภำษำอังกฤษ 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

โรงเรียน 47.18 52.34 58.56 24.49 27.21 22.26 29.75 34.71 30.07 29.16 27.37 31.75 
จังหวัด 46.38 51.70 52.33 24.30 27.63 24.39 30.93 34.43 29.19 28.45 27.71 30.33 
สพม.๕ 48.77 54.58 55.91 26.55 29.98 26.98 32.47 35.81 30.22 30.14 29.35 32.98 
สพฐ.ท้ังหมด 48.53 55.04 55.06 26.44 29.10 26.72 32.28 30.28 29.91 30.40 36.43 33.32 

ประเทศ 48.29 54.42 55.14 26.30 30.04 26.73 32.28 36.10 30.07 30.45 29.45 33.25 
 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับคะแนน/รำยวิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
โรงเรียน 45.49 41.85 41.87 45.49 20.98 18.86 26.50 27.17 27.46 
จังหวัด 48.02 44.62 40.34 48.02 25.57 22.58 27.49 28.45 27.84 
สพม.๕ 50.07 47.07 43.02 50.07 29.61 25.62 29.48 30.17 29.40 
สพฐ.ท้ังหมด 49.82 48.16 42.59 49.82 31.04 26.03 29.55 30.75 29.29 
ประเทศ 49.25 47.31 42.21 49.25 30.72 25.41 29.37 30.51 29.20 
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ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ) 
 

ระดับคะแนน/รำยวิชำ 
ภำษำอังกฤษ สังคม 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
โรงเรียน 22.84 24.85 24.93 32.06 32.68 35.44 
จังหวัด 24.84 26.77 25.24 32.89 33.40 34.40 
สพม.๕ 27.91 29.41 28.97 34.96 34.99 36.10 
สพฐ.ท้ังหมด 28.85 31.15 29.44 34.84 35.48 35.84 
ประเทศ 28.31 31.41 29.20 34.70 35.16 35.70 

 

         จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้แก่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

6)  ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต ดังนี้ 
ตารางแสดงนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561-2562 

สถำบัน ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 55 67.07  48 65.76 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 11 13.41 4 5.48 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 1.22 3 4.10 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 10 12.20 7 9.59 
สถาบันพยาบาล 2 2.44 2 2.74 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 0 0.00 1 1.37 
ประกอบอาชีพ 3 3.66 8 10.96 

รวม 82 100 73 100 
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     ตารางแสดงนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือสู่อาชีพในอนาคต  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสู่อำชีพ จ ำนวนนักเรียน หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. ห้องเรียนสู่อาชีพ (ช่างไฟฟ้า) 23 สรุปกิจกรรมชุมชุม 
2. ทวิศึกษา (เกษตรกรรม) 20 สรุปผลการจบการศึกษา 
4. ดนตรีสากล (วงดุริยางค์) 30 - สรุปกิจกรรมชุมชุม 

- แบบบันทึกการขอความอนุเคราะห์
ดุริยางค์ร่วมงานกับชุมชน 

5. กีฬาฟุตบอล 25 - สรุปกิจกรรมชุมนุม 
- รายชื่อนักเรียนที่เข้ากิจกรรม 
- รูปภาพการแข่งขัน 

              

 จากตารางแสดงให้เห็นผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมทีส่่งผลให้นักเรียน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ท างาน หรือประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
สรุปโครงการฯ 

2. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สรุปกิจกรรมฯ 
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (วันงดสูบบุหรี่โลก 

สัปดาห์ต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด) 
สรุปกิจกรรมฯ 

4. ห้องเรียนสีขาว สรุปกิจกรรมฯ 
 

 ตารางผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2551-2562 
ปี

กำรศึกษำ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม  

2561 58.82 41.74 59.32 63.12 63.35 55.29 ร้อยละ 50 56.94 
2562 78.57 82.64 34.55 77.57 100 86.30 ร้อยละ 50 75.90 

       

 จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  
ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2561-2562 คิดเป็นร้อยละ 56.94  
และ 75.90 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ร้อยละ 50 ทุกปีการศึกษา   ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย 
ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สรุปกิจกรรม 
2. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สรุปกิจกรรม 
3. กิจกรรมดนตรีไทย (นาฏศิลป์) จ านวน 40 คน ภาพกิจกรรม 
4. กิจกรรมวันลอยกระทง ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด สรุปกิจกรรม 
5. กิจกรรมวันไหว้ครู ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด สรุปกิจกรรม 

 

             จากการจัดกิจกรรมและโครงการส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันที่เก่ียวข้องความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย ดังนี้ 
 

ที ่ หมวดหมู่ รำยกำร เหรียญ อันดับ นักเรียน 
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 

ม.1-ม.3 
ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 
ด.ญ.เบญญาภา  พิพัฒน์พิริยโยธา 

2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงลลิตา  บุญนาค 
  

3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 
หย่อง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงอัมราภรณ์  บินชัย 
  

4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กชายกมลภพ  จักรเพชร 
เด็กหญิงปรานปรียา  ปานพรหม 
เด็กชายพงศธร  รอดวงษ์ 
เด็กหญิงพรนิภา  สายค า 
เด็กชายภาณุพงษ์  พุ่มอ่อง 
เด็กชายมนัสชัย  นาคปนค า 
เด็กหญิงวริศรา  ฮวบสวรรค์ 
เด็กหญิงวาเศรษฐี  สุขประเสริฐ 
เด็กชายอนันต์  เหล่าพร 
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เวทเทวันท์ 

 
จากทั้ง 2 ตารางสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า

ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   และสร้างผลงานด้านศิลปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์   
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3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 100 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สรุปโครงการฯ 

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

ร้อยละ 95 สรุปโครงการฯ 

3. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ร้อยละ 95 สรุปโครงการฯ 
4. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90 สรุปโครงการฯ 
   

จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในด้านเพศ วัย ศาสนา  ส่งผลให้นักเรียนมีความผูกพัน  ช่วยเหลือ
กันและกัน  รุ่นพี่ดูแลช่วยเหลือรุ่นน้อง  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน  ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  วินัยของโรงเรียน  และได้น าแนวคิด การปฏิบัติมาท าโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม 
สภานักเรียน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ   
และเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม “ลูกอุลิตยิ้มไหว้ทักทายมีน้ าใจไมตรี” ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ระดับจังหวัดชัยนาท ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

      โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มสีุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสังคมจากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย หลักฐำนอ้ำงอิง 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ   

- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก –วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

สรุปโครงการฯ 

 

2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

สรุปผลการทดสอบ 

3. ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ (SDQ) นักเรียนอยู่ในกลุ่ม
ปกติ ร้อยละ 80 

สรุปผลการประเมิน 

4. กิจกรรมส่งเสริมความสุขให้นักเรียน   
เช่น  กีฬาภายใน วันคริสต์มาส วันปีใหม่   

นักเรียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80 

สรุปกิจกรรมฯ 
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ตารางแสดงน้ าหนักส่วนสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามอายุของนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 

น้ ำหนัก-ส่วนสูง 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน 

น้ ำหนักอยู่
ในเกณฑ์ 

ค่ำเป้ำหมำย
อยู่ในเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

น้ ำหนักอยู่
ในเกณฑ์ 
 (ร้อยละ) 

จ ำนวน
นักเรียน 

ส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย
น้ ำหนัก

ส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

ปีการศึกษา 
2561 

669 493 70 73.69 516 77.13 75.41 

ปีการศึกษา 
2562 

634 501 75 79.02 510 80.44 79.65 
            

 จากตารางแสดงน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามอายุพบว่าในปีการศึกษา 2561 -2562 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ
75.41   และ 79.65 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ 70 และ 75 
 
 ตารางแสดงการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 

ปีกำรศึกษำ 

สมรรถภำพ 

ค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
ผ่ำนเกณฑ์คิดเป็น 

 (ร้อยละ) 

 จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน

ผ่ำน เกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

ผ่ำน 
เกณฑ์ 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
นักเรียน
ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ 

 (ร้อยละ) 

ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ 
คิดเป็น 

 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2561 80 639 523 81.85 116 18.15 
ปีการศึกษา 2562 80 634 562 88.65 72 11.35 

           จากตารางแสดงการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ในปีการศึกษา 
2561-2562 มีผลการทดสอบสมรรถภาพยู่ในเกณฑ์ร้อยละ81.85 และ 88.65 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาคือ ร้อยละ 80 
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ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีการจัดโครงการและกิจกรรมทีส่่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เป็นนักเรียนมีสุขภาวะทางกายที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ตามตารางสรุปผลการคัดกรองนักเรียน SDQ  ปีการศึกษา  2561-2562  ดงันี้ 

 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ค่ำเป้ำหมำย 
นักเรียน 
กลุ่มปกติ 
ร้อยละ 

ผลกำรประเมินนักเรียน (จ ำนวนนักเรียน) 

กลุ่มปกติ 
(คน) 

ร้อยละ 
กลุ่มเสี่ยง 

(คน) 
ร้อยละ 

กลุ่มมี
ปัญหำ 
(คน) 

ร้อยละ 

2561 669 80 647 96.71 22 3.29 - - 
2562 634 80 603 95.11 30 4.73 1 0.16 

               

 จากตารางสรุปผลการคัดกรองนักเรียน SDQ  ปีการศึกษา  2561-2562 พบว่านักเรียน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  อยู่ในกลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ96.71   และ 95.11 แสดงว่านักเรียนโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีจุดแข็งในด้านวุฒิภาวะอารมณ ์ ความประพฤติ  ความสัมพันธ์กับเพื่อน  สัมพันธภาพ
ทางสังคม  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ร้อยละ 80 
 
 

ตารางแสดงพฤติกรรมที่ผิดระเบียบของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

พฤติกรรมนักเรียน  
รวม 

 
ร้อยละ ทะเลำะ

วิวำท 
หลบหนี
กำรเรียน 

เสพของ
มึนเมำ 

แต่งกำย
ผิดระเบียบ 

อ่ืนๆ 

ม.1 137 14 22 - 13 6 55 40.14 
ม.2 129 7 11 - 10 20 48 37.20 
ม.3 155 10 18 - 21 15 64 41.29 
ม.4 118 4 7 2 17 9 39 33.05 
ม.5 79 3 4 1 7 5 20 25.31 
ม.6 76 1 6 1 9 7 24 32.87 
รวม 691 39 68 4 77 62 250 36.17 

ร้อยละ 100 5.64 9.84 0.57 11.14 8.97 36.17  
** ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 28 ~ 
 

ตารางแสดงพฤติกรรมที่ผิดระเบียบของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

พฤติกรรมนักเรียน  
รวม 

 
ร้อยละ ทะเลำะ

วิวำท 
หลบหนี
กำรเรียน 

เสพของ
มึนเมำ 

แต่งกำย
ผิดระเบียบ 

อ่ืนๆ 

ม.1 130 7 13 - 17 3 40 30.76 
ม.2 124 2 5 - 8 12 27 21.77 
ม.3 142 6 7 - 20 5 38 26.76 
ม.4 111 2 2 - 10 4 18 16.21 
ม.5 72 - 1 - 2 1 4 5.55 
ม.6 73 - - - 2 4 6 8.21 
รวม 652 17 28 - 59 29 133 20.39 

ร้อยละ 100 2.60 4.29 - 9.04 4.44 20.39  
** ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 เพิ่มข้ึน ลดลง 

250 คน 133 คน - 177 คน 
ร้อยละ 15.78 

           

 จากตารางแสดงพฤติกรรมที่ผิดระเบียบของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ของภาคเรียนที่ 1  
คิดเป็นร้อยละ 36.17 ภาคเรียนที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 20.39 ลดลงร้อยละ  15.78  แสดงว่านักเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีความเข้าใจ  ตระหนัก ในปัญหาทะเลาะวิวาท  หลบหนีการเรียน  เสพของ
มึนเมา  แต่งกายผิดระเบียบ  อ่ืนๆ มากข้ึนท าให้จ านวนนักเรียนที่ท าผิดลดลง 
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ตารางแสดงพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

พฤติกรรมนักเรียน  
รวม 

 
ร้อยละ 

เก็บ
ของได้ 

เป็นตัวแทน
ของโรงเรียน

เข้ำร่วม
กิจกรรม 

สร้ำง
ชื่อเสียง
ให้กับ

โรงเรียน 

เต็มใจใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

อ่ืนๆ 

ม.1 137 14 20 20 20 8 82 59.85 
ม.2 129 9 23 23 23 7 85 65.89 
ม.3 155 8 21 21 21 11 82 52.90 
ม.4 118 6 17 17 17 6 63 53.38 
ม.5 79 10 13 13 13 8 57 72.15 
ม.6 73 6 21 21 21 6 75 102 
รวม 691 53 115 115 115 46 444 64.24 

ร้อยละ 100 7.67 16.64 16.64 16.64 6.65 64.25  
** ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 
 

ตารางแสดงพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
นักเรียน 

พฤติกรรมนักเรียน  
รวม 

 
ร้อยละ 

เก็บ
ของได้ 

เป็นตัวแทน
ของ

โรงเรียนเข้ำ
ร่วม

กิจกรรม 

สร้ำง
ชื่อเสียง
ให้กับ

โรงเรียน 

เต็มใจใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

อ่ืนๆ 

ม.1 130 9 12 12 12 7 52 40 
ม.2 124 6 11 11 11 10 49 39.51 
ม.3 142 11 17 17 17 5 67 47.18 
ม.4 111 3 9 9 9 7 37 33.33 
ม.5 72 2 13 13 13 9 50 69.44 
ม.6 73 6 14 14 14 10 58 79.45 
รวม 652 37 76 76 76 48 313 48.00 

ร้อยละ 100 5.67 11.65 11.65 11.65 7.36 48.00  
** ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562 

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 เพิ่มข้ึน ลดลง 

444 คน 313 คน - 131 คน 
ร้อยละ 16.24 
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 หมำยเหตุ  จ านวนนักเรียนที่ประพฤติดีมีจ านวนลดลงเนื่องจากในเทอม 2 ไม่มีกิจกรรมการแข่งขัน
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
              จากตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี ประจ าปีการศึกษา 2562  แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความประพฤติดี  สร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา  ตลอดจนแสดงออก 
สมช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขไม่มีความขัดแย้ง  บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 
 3. แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน Active learning และเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ทางวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคลินิกหมอภาษา ส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถในเวทีต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าถึงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เช่น  โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย  คลังข้อสอบออนไลน์  
เป็นต้น ผลจากกิจกรรมเหล่านี้โรงเรียนความคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 จะเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
       ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเองแผนงำนหรือ
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  โดยด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
     1) ประเมินสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือสะท้อนให้เห็น
จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนในการตอบสนองต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการ ต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ระดมความคิดจากครู  บุคลากร  และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 - ออกแบบสอบถาม 
 - ส ารวจเพื่อวิเคราะห์สภาพโรงเรียน  จนไดผ้ลสรุปการวิเคราะหด์ังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนจึงได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
2. โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. โรงเรียนมีการใช้ระบบ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
4. มีชื่อเสียงในด้านดนตรีและกีฬาวอลเลย์บอล 
5. นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรู้ความสามารถ 
6. เป็นแหล่งวิทยาการเพ่ือการเรียนรู้บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการจัด

การศึกษา 
7. มีการพาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน 
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8. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
9. โรงเรียนมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการบริหาร 
10. โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีครบครันทันสมัย 
11. ครูมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
12. ครูใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
13. บรรยากาศอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียน 
14. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 จุดอ่อน 
1. โครงสร้างระบบบริหารงานไม่ชัดเจนไม่มีการกระจายงาน 
2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีไม่เกิดประโยชน์ 
3. โรงเรียนไม่มีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า 
5. เวลาในการพัฒนาครูมีน้อยและซ้ าซ้อนกับเวลาสอน 
6. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
7. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ดี 
8. กิจกรรมในการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนมีน้อย 
9. ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นในการท างาน 

 โอกำส 
1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนกับโรงเรียน 
2. มีครูต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนภาษให้นักเรียน 
3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4. เส้นทางการคมนาคมสะดวกในการเดินทางของนักเรียน 
5. ได้รับการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างานและการเรียนรู้ 
7. ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก 
8. ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น ต้นสังกัด 
9. มีการบังคับบัญชาและระเบียบการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน 
10. ความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

 อุปสรรค 
1. นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติมากกว่าพ่อแม่ 
2. ผู้ปกครองไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนของนักเรียน 
3. โรงเรียนขาดการท ากิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 
4. คุณภาพของสื่อเทคโนโลยีบางอย่างใช้ไม่ได้ 
5. ขาดการอบรมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
6. พ้ืนฐานเศรษฐกิจฐานะของนักเรียนไม่ดี 
7. ระบบการบริหารหรือนโยบายของต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
8. ผู้ปกครองไม่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน 
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 2) ระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลง  สร้างภาพอนาคตขององค์กร   
 3) ก าหนดสาระส าคัญ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพอนาคตที่ต้องการ  
แล้วน ามาก าหนดสาระส าคัญเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 4) ร่างวิสัยทัศน์ โดยการระดมสมองและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในโรงเรียน 
 5) ประเมินร่างวิสัยทัศน์ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ประกอบด้วย 
                 - ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
         - เป้าหมายของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนา 
         - ทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ 
 6) ทบทวนเพื่อก าหนดเนื้อหาและรูปแบบหลักเกณฑ์รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์จนกว่าจะได้ข้อยุติร่วมกัน      
                  จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  จุดเน้น
ของสพม. 5 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนี้ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยใช้ระบบคุณภาพทวงจร  Deming  Cycle  (PDCA : Plan, Do, Check, Action)  วัฒนธรรมขององค์กร  
กระบวนการบริหารงานตามเกณฑ์  OBECQA  แผนจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภาพ 
ระบบควบคุมภายใน งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
ร้อยละกำรบรรลุ 

ตำมกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ 
2562 49 48 98 

 

 นอกจากนี้ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง ให้เพียงพอ
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 
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ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และรายงานผลการประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล  

5. น าผลการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา จัดท าเป็น
แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN) เป็นแผนพัฒนาความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือให้
บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ  
 จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562  มีครูที่สอน
ตรงตามวิชาเอกคิดเป็นร้อยละ  100  แสดงให้เห็นว่าครูที่สอนตรงวิชาเอก ย่อมมีทักษะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้ดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและมีสัดส่วนของครู 
ต่อจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562 คิดเป็นอัตราส่วน  1:19  แสดงให้เห็นว่าครูสามารถจัดการเรียน 
การสอน และดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้ใช้กระบวนการในระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาด าเนินการ  ดังนี้ 
 

ข้อก ำหนด วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจนโยบาย
ขอกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. วางแผนจัดสร้างทีมท างาน และ
ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา  
3. ด าเนินงานตามแผน ศึกษาและ
วิเคราะห์บริบทในชุมชน และนักเรียน
รายบุคคล 
4. ออกเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลที่
ได้จากการเยี่ยมบ้าน (ความต้องการ/
ความช่วยเหลือ/แนวทางสนับสนุน) 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ 
ครูที่ปรกึษาและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
6. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 
7. จัดท าหลักฐานการสรุป รายงาน 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน 

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/หลักฐาน
ที่ใช้ในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 
 
2. จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกที่ให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน 
 
 
 
3. ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรง
สภาพปัญหา 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
มีเอกสารเยี่ยม
บ้านรายบุคคล
ร้อยละ 100 
 
2. หน่วยงาน 
ภายนอก 
ให้ความร่วมมือ
อย่างน้อย 3 
แห่ง 
 
3. ร้อยละ 50 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
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      จากการด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ครูได้รู้จักนักเรียนมากท่ีสุด   
จากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถทราบข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว เศรษฐกิจ ปัจจัย 4 สภาพแวดล้อม 
และปัญหา ที่ส่งผลถึงบุคลิกลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านต่างๆ ท าให้สามารถคัดกรอง แบ่งกลุ่ม ส่งเสริม 
พัฒนาและช่วยเหลือได้ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน  
 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เห็นความส าคัญในการแนะน า ช่วยเหลือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
โดยใช้กระบวนการระบบนิเทศภายในมาบริหารจัดการดังนี้ 

๑. ท าบันทึกข้อความผ่านผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการนิเทศการสอนของครูประจ าวิชาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
๓. ด าเนินการนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ของแต่ละกลุ่มเป็น

กรรมการในการนิเทศ 
๔. เมื่อการนิเทศสิ้นสุดลงให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ร่วมรวมผลการนิเทศส่งให้หัวหน้างานนิเทศ 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
๕. หัวหน้างานนิเทศรายงานผลให้ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนทราบต่อไป 
 
ตารางสรุปผลจาการนิเทศภายในสถานศึกษาสรุปผลการนิเทศได้ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ สรุปผล 

1 วิทยาศาสตร์ 400 379 94.87 ดีมาก 
2 คณิตศาสตร์ 320 286 89.43 ดี 
3 ภาษาต่างประเทศ 480 431 89.89 ดี 
4 ภาษาไทย 400 342 85.62 ดี 
5 สังคมศึกษาฯ 400 355 88.75 ดี 
6 ศิลปะ 240 216 90.00 ดี 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 76 95.00 ดีมาก 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 480 443 92.39 ดีมาก 

รวม 2,800 2,528 90.28 ด ี
       

 จากกระบวนการระบบนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลให้การจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีคุณภาพ มีกระบวนการ มีการปรับปรุงการเรียนการสอน  มีการชี้แนะ  
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการจัดกิจกรรมชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางงวิชาชีพ (PLC) เพ่ือให้ครูมี
การจัดการศึกษาตอบสนองกับเป้าหมายของโรงเรียน 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            โรงเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้เปิดสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
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2558  มีการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1-IS3) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ  
และส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น  วอลเลย์บอลหญิง หลักสูตรอาชีพระยะสั้น และสอนซ่อมเสริมนักเรียนบกพร่อง 
การเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ส าหรับทบทวนพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 

ตาราง จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ดังนี้ 
ระดับชั้น ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น 341 80 421 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 175 95 270 

รวม 516 175 691 
 

ตาราง สรุปนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

สถำบันอุดมศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 48 65.76 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 4 5.48 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 3 4.10 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 7 9.59 
สถาบันพยาบาล 2 2.74 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 1 1.37 
ประกอบอาชีพ 8 10.96 

รวม 73 100 
 

  จากตาราง แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เมื่อจบหลักสูตรทั้งสายสามัญและ 
สายอาชีพสามารถเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ผู้ปกครอง  ชุมชน   
เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท าให้
อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ท่ี 1 

จ ำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ท่ี 4 

รวม 

2561 124 89 213 
2562 135 113 248 

 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการอบรม

เพ่ิมพูนความรู้ ในด้านการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะและกระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสารจากครูต่างชาติ ด้วยวิธีการจัดโครงการอบรมสัมมนาโดยให้บุคลากร
ทุกท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และจัดโครงการศึกษาดูงาน โดยให้บุคลากรได้
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เรียนรู้  วิธีการปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอื่น น ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถึงให้โอกาสแสดงความสามารถ ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส่งผลให้การบริหารการศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรม
ภายในองค์กร  แสดงถึงความรักและความผูกพัน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ตั้งใจท างานเต็มความสามารถและ
ท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิผล  โดยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ได้จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม  ดังนี้ 
 

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

 

         จาการด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนส่งผลให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการพัฒนาตนเองและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จนกระท่ังได้รับรางวัล
จากการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเองดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมเรื่อง รำงวัลที่ได้ 
1 นายวิเชียรบุร ี ขวัญโพก 

น.ส.ผุสดาภรณ์  บัวย้อย 
  

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลป- 
หัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

2 น.ส.หทัยชนก  บัวผัน 
นายก้าน  เทียมโคกกรวด 
นายเดชาธร  น้อยนาดี 
  

การแข่งขันคีตะมวยไทย  
ระดับชั้น ม.1-ม.6 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

3 น.ส.วภิารักษ์  มีนาวงค์ 
  

การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

4 น.ส.เบญจภา   
นราทิพยปทุม 
นายอุกฤษฎ์  ปานกลาง 
  

การแข่งขันการแสดงตลก  
ระดับชั้น ม.1-ม.6 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัต
กรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

5 น.ส.ผุสดาภรณ์  บัวย้อย 
นายสุพจน์  กุสุโมทย์ 
  

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

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการจากจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้โครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ 
4. โครงการห้องเรียนสีขาว 

           

 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 

ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 

โรงเรียนได้ท าประกันอุบัติเหตุหมู่ส าหรับครู  
บุคลากร และนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100   

2. ติดตั้ง Control and 
Safety Systems 

ติดตั้งทุกอาคารเรียน Control and Safety Systems มีประสิทธิภาพ
การท างานที่ดี เช่น เมื่อมีไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์นี้
ท างานทันที อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในมีความปลอดภัย 

3. ติดตั้งถังน้ ายาเคมีดับเพลิง 
ครบทุก อาคาร และทุกชั้นๆ
ละ 2 ถัง ทางข้ึนบันได 
ทั้ง 2 ด้าน 

ตลอด 24  ชั่วโมง โรงเรียนจัดให้มีการฝึกอบรม สาธิต ฝึกการใช้ถังเคมี
น้ ายาดับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งตรวจ
สภาพถังน้ ายาเคมีดับเพลิงให้มีคุณภาพ  
โดยช่างช านาญการและพร้อมใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
คิดเป็นร้อยละ 100   

4. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านโภชนาการ  
(สคบ.) 

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

5. รถจักรยานยนต์ กวดขัน 
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ 
หมวกนิรภัย  100 %  

ทุกวันท าการ ครู บุคลากรและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100 % 

6. รถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษาละ  
1 ครั้ง 

เจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนให้ความร่วมมือ  
ปฏิบัติตามระเบียบ 
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รำยกำร กำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
7. การว่าจ้างรถรับจ้างพา
นักเรียนไปนอกสถานที่ 

ทุกครั้งที่ด าเนินการ ครูที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 

8. อุบัติเหตุจากการเรียน 
การสอนรายวิชาพลศึกษา 

ทุกวันท าการ ตรวจสภาพของสนามกีฬา ได้แก่ พื้นสนาม  
โครงเหล็กประตูฟุตบอล 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   

 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย  
ตลอดเวลา โรงเรียนก าหนดให้เป็นนโยบายเชิงรุก ให้ความส าคัญในการป้องปราม  โดยจัดให้มีการอบรม 
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา  
 
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)   
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS)  จากการด าเนินการดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการของครูบุคลากร และนักเรียนให้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว  
เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
 
3. แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 1. โรงเรียนต้องจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกฝ่ายได้ด าเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมตามจุดเน้นประเด็นหลัก   ทั้งในด้านวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็ นรูปธรรม 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
     ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเองแผนงำนหรือ
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
       1)    โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ  
ความยากง่าย ความซับซ้อน โดยมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นทีส่อดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ การสอนแบบโครงงานในรายวิชา IS การวิเคราะห์ผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุม หลักสูตรส่งเสริมด้านอาชีพ 
(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. นิเทศและประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
9. วิเคราะห์และประเมินผลรวม 
10. รายงานผลการสอนและ
วิจัยในชั้นเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การสื่อสารได้ 
 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน  
คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ  
ระดับดีเยี่ยม 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การสื่อสารได้ 
 
3. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และการเขียนสื่อ
ความ ระดับดเียี่ยม 

1. ร้อยละ 3 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 60 
 

 
 ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ทีจ่ัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับนโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 

ที ่ จ ำนวนครูทั้งหมด 
จ ำนวนครูที่มีแผนกำร

จัดกำรเรียนรู ้
รำยวิชำพื้นฐำน 

จ ำนวนครูที่มีแผนสอดคล้องกับ
นโยบำยโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 

1 36 36 36 100 
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       จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องนโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ทีแ่สดงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอนของครู 
 

เทคนิคกำรสอน จ ำนวนคร ู จ ำนวนที่ใช้ ร้อยละ 
1. การอธิบาย 36 36 100 
2. การสาธิตทดลอง 36 12 31.57 
3. การใช้เกมประกอบ 36 15 39.47 
4. สถานการณ์จ าลอง 36 9 26.47 
5. กรณีตัวอย่าง 36 11 32.35 
6. บทบาทสมมุติ 36 11 32.35 
7. การแก้ไขสถานการณ์ 36 2 5.88 
8. โปรแกรมส าเร็จรูป 36 4 11.76 
9. ชุดการสอน 36 4 11.76 
10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 36 6 17.64 
11. โครงงาน 36 5 14.70 
12. การถาม-ตอบ 36 27 79.41 
13. การสืบสวนสอบสวน 36 0 0 
14. กลุ่มสืบค้นความรู้ 36 17 50 
15. กลุ่มสัมพันธ์ 36 5 14.70 
16. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 36 9 26.47 
17. ความคิดรวบยอด 36 5 14.70 
18. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 36 22 64.70 
19. การทัศนศึกษานอกสถานที่ 36 30 78.94 
20. การเรียนรู้จากห้องสมุด 36 8 23.52 
21. การพัฒนากระบวนการคิด 36 7 20.58 
22. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 36 6 17.64 
23. การอภิปรายกลุ่มย่อย 36 12 20.58 
24. การแก้ปัญหา 36 6 17.64 
25. อริยสัจ 4 36 2 5.88 
26. อื่นๆ 36 4 11.76 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  เป้าหมายทีส่อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  นโยบายโรงเรียน   
และเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามาถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
และบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ได้         
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        ซ่ึงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ระดับ ScQA   
เป็นสถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรม พระพุทธศาสนาดีเด่น จังหวัดชัยนาท  และคณะครูได้รับรางวัลจาก 
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมอื่นๆ  จ านวน  21  รายการ  และนักเรียนได้รับรางวัลจากการ 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจ านวน  44 รายการ  

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เนต อย่างทั่วถึงพร้อมใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

   ตารางแสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 

ที ่ สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่ใช้ ร้อยละ 
1. Kahoot 36 15 41.66 
2. Google Form 36 6 16.66 
3. Google Classroom 36 5 13.88 
4. บทเรียนออนไลน์ 36 7 19.44 
5. Zipgrade 36 30 83.33 
6. YouTube 36 36 100 
7. PowerPoint 36 36 100 

      

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนตามความถนัด  ความเหมาะสมกับรายวิชา และสามารถน าไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ
คิดเป็นร้อยละ  100 
         โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์  
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนเชิญ
วิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ในปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ร้อยต ารวจตรี สายัณห์ รอดเจริญศักดิ์ และคณะ ให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร  
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลมโนรมย์ ให้ความรู้เรื่อง เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
 3. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 4. ชื่อหน่วยงาน บริษัทกลาง สาขาจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100% 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 5. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6. ชื่อหน่วยงาน สัสดีอ าเภอมโนรมย์ ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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 7. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 

3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน       
โดยเนนการมปีฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยมี 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
  

ที ่ ชื่อกิจกรรม กลุ่มสำระฯ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจ 
1. วันสุนทรภู ่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย ดีเยี่ยม 
2. วันคริสมาสต์ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ดีเยี่ยม 

3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ดีเยี่ยม 

4. กีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ดีเยี่ยม 

5. ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ดีเยี่ยม 

6. วันขึ้นปีใหม่ กลุ่มสาระฯศิลปะ ดีเยี่ยม 

7. วันอาเซียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดีเยี่ยม 

8. เปิดท้ายตลาดนัดวิชาการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเยี่ยม 
 

**เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม 
  ปรับปรุง   ต่ ากว่าร้อยละ  50 
  พอใช้   ร้อยละ   51-60 
  ดี   ร้อยละ   61-70 
  ดีมาก   ร้อยละ   71-80 
  ดีเยี่ยม   ร้อยละ   81-100 
              นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ   ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแบบแผนและ
ขั้นตอน ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่ท าให้ครูและนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้โรงเรียนยังก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น รับทราบจากการ
โทรศัพท์  E-mail  จดหมาย และรับทราบด้วยวาจา  
 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้จัดท าระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผลของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับรายวิชา  กระบวนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูมีเครื่องมือการวัดประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพผู้เรียน  จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  
สรุป แล้วน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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ที ่ จ ำนวนครูที่มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนและน า

ผลข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 จากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ดังกล่าวส่งผลให้ครโูรงเรียน 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีเครื่องวัดผลและวิธีการประเมินผลผู้เรียนที่เป็นระบบ  ครอบคลุม  ทันสมัย  
ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  
 

ที ่ จ ำนวนครูที่มีเครื่องมือวัดและวิธีกำรประเมินผล 
1. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของครูที่มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการ

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
              โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

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

 

          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จัดท า
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา  2561-2562 สรุปได้ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนครูทั้งหมด (คน) จ ำนวนครูที่จัดท ำวิจัย(คน) ร้อยละ 
2561 34 34 100 
2562 36 36 100 

 

          จากตารางพบว่าครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
แสดงให้เห็นถึงการน าข้อมูลย้อนกลับจากผลการประเมิน  และน าปัญหา อุปสรรคที่พบมาแก้ไขปัญหาใน 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ความร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์   
การน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ของครู  
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนครูทั้งหมด (คน) จ ำนวนครูที่เข้ำร่วม 
กิจกรรม PLC (คน) 

ร้อยละ 

2562 36 36 100 
           

 ผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ค้นพบรูปแบบ สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนแก้ไขปัญหาผลการเรียน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ใฝ่เรียน และจบการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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ส่วนที่ ๓  

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

กิจกรรมที่ 1 “สถานศึกษาน าร่อง”  
     ประชุมสถานศึกษาน าร่องเพ่ือน าแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 “รู้เขา รู้เรา”  
     วิเคราะห์ข้อสอบ ข้อมูลของนักเรียนและจัดท า
สารสนเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนอุลิตไพบูลย์-
ชนูปถัมภ์ จ านวน 4 ปีย้อนหลัง 
กิจกรรมที่ 3 “O-net ต้องสู้”  
     ประชุมกิจกรรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พร้อมน าแนวทางการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ตาม Best Practice ของโรงเรียน 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้แก่ Teams 
for Five Steps to UPC Education (บันได 5 ขั้น 
แห่งความส าเร็จ) ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งประเมินผล
การใช้นวัตกรรมเพ่ือท าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 4 “Road Show”  
     น าผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่มสาระ เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 “ภูมิใจเสนอ”  
    น าผลงาน Best Practice ของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาน าร่องอ่ืน ๆ 
ในระดับจังหวัดชัยนาท 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระฯ 
ของระดับโรงเรียนเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      ส าหรับการจัดล าดับของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า โรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีล าดับที่จากค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ   

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80      
2. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา
งานอาชีพและคุณภาพชีวิตครู  นักเรียน  ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 80 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 80 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนฐานการเรียนรู้
ในสถานศึกษา  14  ฐาน 
 

มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ที่มีคุณภาพ  มี
หน่วยงานและ 
ชุมชนสนับสนุน 

 
 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
          1.1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

1.2 พัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.3 โครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1.4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  
  2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
           2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
เท่าทันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ          
           3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
           3.2 พัฒนาให้ครมีูจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  3.3  ส่งเสริมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ ๔  
ภำคผนวก 

 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
 เอกสารประกอบเพิ่มเติม 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ 
รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  (SAR)   ปีการศึกษา ๒๕62    
ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์แล้ว    เห็นชอบผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และตัวบ่งชี้ทุกรายการ  โดยให้เผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                (นายสมชาย  อยู่สุข) 
                                                                      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
                                                                               28  เมษายน  ๒๕63 
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ค าสั่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ที่  40/2562 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 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 2562 ดังต่อไปนี้   
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร นิเทศ ติดตำม  
 1.1 นายเรืองศักดิ์ จิ๋วประหัตถ์     ประธานกรรมการ 
 1.2 นายชัยวัฒน์ กวางประเสริฐ     กรรมการ 
 1.3 นายสมชาย อยู่สุข      กรรมการ 
 1.4 นายอ านาจ เหล่าโมลิศพงษ์     กรรมการ 
 1.5 นายประชุม บุญรอด      กรรมการ 
 1.6 นายสารินทร์ เอ่ียมครอง     กรรมการ 
 1.7 นางสุวรรณี เสนีวงค์ ณ อยุธยา    กรรมการ 
 1.8 นางเกิดศรี วสยางกูร      กรรมการ 
 1.9 นางสวรรค์ อินทร์มั่น      กรรมการ 
 1.10 นายวงค์ สุขเอ่ียม      กรรมการ 
 1.11 นางบุญมี ฤคนีย์      กรรมการ 
 1.12 นายวิโรจ์ บินชัย      กรรมการ 
 1.13 พระมหาอุเทน อาภากโร     กรรมการ 
 1.14 พระมหาอ านาจ เตชวโร     กรรมการ 
 1.15 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ด ำเนินงำน  นิเทศ  ติดตำม 
 2.1 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล     ประธานกรรมการ 
 2.2 นายจักรพงษ์ ฉายประทีป     กรรมการ 
 2.3 นายเสกสรร ค าส ารวย     กรรมการ 
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 2.4 นายสารินทร์ เอ่ียมครอง     กรรมการ 
          2.5 นายวิเชียรบุรี ขวัญโพก                                           กรรมการ 
 2.6 นางภัททิรา ฮวบสวรรค์     เลขานุการ 
          2.7 นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย          ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  
   
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                    คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 1 : มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
 
  นายจักรพงษ์ ฉายประทีป      ประธานกรรมการ 
                    นายก้าน เทียมโคกกรวด                กรรมการ 
                    นายอุกฤษฏิ์ ปานกลาง                      กรรมการ 
                    นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม        กรรมการ 
                    นางสมพิศ กลัดภู่                            กรรมการ 
                    นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์              กรรมการ 
                    นางเทพี เขียนสาร์                        กรรมการ 
                     นายอาทิตย์ เทียนยวง                       กรรมการ     
                    นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์                 กรรมการ 
หน้ำที ่  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
                     คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 2 : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      นายเสกสรร ค าส ารวย     กรรมการ 
  นางเทพี เขียนสาร์     กรรมการ 
  นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียร                                  กรรมการ 
  นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม              กรรมการ 
  นายวิเชียรบุรี ขวัญโพก                                กรรมการ 
  นางณัฐพร อ่ ารอด                                         กรรมการ                
              นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์                              กรรมการ 
          นางสาวประเทือง แย้มจันทร์                       กรรมการ           
          นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง                                     กรรมการ 
                     นางสาวนิสา ทรงรัตน์     กรรมการ 
                     นางสาวสุรยี์นิภา เอี่ยมครอง    กรรมการ  
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หน้ำที ่ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน การก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
                   คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 3 : มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
              นายจักรพงษ์ ฉายประทีป         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
                         นายสารนิทร์ เอ่ียมครอง                                       กรรมการ 
      นายวิหาร ใจแสน                                         กรรมการ 
                         นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์                               กรรมการ         
                         นางสาวพัชร์รัชฏิ์ แสงมณี                                    กรรมการ 
                         นายนิตพิล สดรัมย์                                         กรรมการ 
                         นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง                             กรรมการ 
                         นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม                                กรรมการ      
                         นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม                    กรรมการ  
                         นางยุพา ยศรุ่งเรือง                                        กรรมการ 
                         นายอาทิตย์ เทียนยวง                                    กรรมการ 
                         นางเจือจันทร์ ค าขาว                                     กรรมการ 
                         นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง                                 กรรมการ 
      นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้    กรรมการ 
                         นางสาวสิริมณ์ ทวีกสิกรรม    กรรมการ 
                         นางสาวสลิลทิพย์ มีโพธิ์    กรรมการ 
หน้ำที ่  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การมีกระบวน 
การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ) 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
                  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดที่ 4 :  สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    นางภัททริา  ฮวบสวรรค์      ประธานกรรมกา  
                    นายวิเชียรบรุี ขวัญโพก                                           กรรมการ 
                    นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย          เลขานุการ 
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หน้ำที ่1. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งบันทึกร่องรอย 
หลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมิน 
         2. รายงานผลการประเมิน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
                                                                      
 
 
 
 
 

                                                                     (นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
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ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๑ และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา              
 

  ประกาศ ณ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
 
       
              (นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖2 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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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 ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน             
  

  ประกาศ ณ วันที่   18  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
        
             (นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาไทย  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 65 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ  75 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาจีน  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 69 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการคิดค านวณ ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ 40 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายมาจากผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนในรายวิชา
พ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และคณิตศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ตามกลุ่มสาระฯ ก าหนด 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 
 ขึ้นไป 

  
     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 

 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี 
 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 
 ขึ้นไป 

 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 56.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 35.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 50.00 

ระดับคุณภาพ 
ตามกลุ่มสาระฯ ก าหนด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 39.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 54.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 70.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 80.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 56.00 
 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 

 ขึ้นไป 
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 

 ขึ้นไป 
 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 
 ขึ้นไป 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 
 ขึ้นไป  

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม จ านวนนักเรียนร้อยละ 80 
 ขึ้นไป 

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

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จ านวนครูร้อยละ 80ขึ้นไป 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวนครูร้อยละ 80ขึ้นไป 
 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จ านวนครูร้อยละ 80ขึ้นไป  
 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูร้อยละ 80ขึ้นไป 
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๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

จ านวนครูร้อยละ 80ขึ้นไป 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ระดับ ดีเลิศ 
 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

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

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

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

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1 น.ส.จารุพรรณ ยังยิ้ม 32 8 ครู /ช านาญการ กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 5/40 
2 น.ส.สิริมณฑ์  ทวีกสิกรรม 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/24 

3 น.ส.เบญจวรรณ์ แตนิล 43 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 2/34 
4 น.ส.กนกวรรณ  เพชรไทย 24 7 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 1/6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
5 นายอาทิตย์  เทียนยวง 31 4 ครู/ คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
6 นางยุพา แดงสกุล ๓5 2 ครู/ คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
7 น.ส.สุรีย์นิภา  เอีย่มครอง 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5/40 
8 นายจามร  วันชุล ี 28 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1/8 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
9 นางสาวศิริเพ็ญ  ชา่งเพียร 34 9 ครู / ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี 2/16 

10 น.ส.ธนาภรณ์ เงินเนตร์ 30 5 ครู /ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี 6/48 
11 นายสารินทร์ เอีย่มครอง 31 7 ครู / ช านาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส์ 6/48 
12 น.ส.ทัศนีย์  โตใหญ ่ 32 7 ครู / คศ.1 วท.ม เคมีศึกษา เคมี 3/25 
13 น.ส.นันทิกา  จารุไพบูลย ์ 30 4 ครู / คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 3/37 
14 นายอาทิตย์  เก่งสารีกิจ 40 10 ครู / ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชีววิทยา 5/40 
15 น.ส.ชนันธดิา  กา้นดอกไม ้ ๓9 10 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 4/40 
16 นายวบิูลย์ ชาวระหาญ 35 3 ครู / คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ 6/48 
17  น.ส.ชมพูนุช เจริญพงษานนท ์ 33 3 ครู / คศ.1 บธ.บ. คอมฯธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 6/56 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
18 นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก ๓5 6 ครู / คศ.1 พธ.ม. พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา 4/30 
19 นางเทพี  เขียนสาร ์ 55 14 ครู/ช านาญการรพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 2/16 
20 นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์ ๔9 24 ครู/ช านาญการพิเศษ ศษ.บ บ้านและชุมชน สังคมศึกษา 5/40 
21 น.ส.นิสา  ทรงรัตน์ 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 3/24 
22 น.ส.จุฑามาศ  หงิมเพ็ง 26 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 1/8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
23 นายวหิาร  ใจแสน  ๕9 ๓6 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 4/32 
24 นายกา้น  เทียมโคกกรวด 40 9 ครู /ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 5/40 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
25 นายอกุฤษณ์  ปานกลาง 44 9 ครู / คศ.1 ศบ. จิตรกรรม ศิลปะ 3/24 
26 น.ส.เบญจภา นราทพิยปทุม 40 4 ครู / คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป ์ 4/40 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
27 น.ส.พัชร์รัชฎ์  แสงมณี 53 ๒8 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชพี 2/16 
28 นางจุฑาทิพย ์ พงษพ์ิทักษ์ ๕8 ๓6 ครู /ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี 3/24 
29 นายวุฒภิัทร  ธนภูมพิานิช 35 1 ครู / คศ.1 กษ.บ การจดัการป่าไม ้ การงานอาชพี 3/24 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
30 น.ส.ประเทือง  แย้มจันทร ์ ๕8 ๓9 ครู /ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 3/24 
31 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม ๓5 6 ครู /ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 4/32 
32 นายนิติพล  สดรัมย ์ 51 7 ครู /ช านาญการ ศน.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 4/32 
33 นางสาวผุสดาภรณ์ บวัยอ้ย 32 8 ครู/ช านาญการ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 6/48 
34 นางสาวสุวัชชา  นุ่มสุข 32 7 ครู /ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 4/32 
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ผลงำนโรงเรียน 
 

ที ่ เรื่อง 
1 รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เข้ารับจากรางวัลจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ เนื่องในงานเวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

2 ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ด้านการศึกษา) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

3 ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ประเภทโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัล 
ScQA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

4 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ผลการประเมิน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเด่น  ได้รับรางวัลระดับเงิน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

5 ได้รับรางวัล การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และรอรับการประเมินโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. ระดับ 4 ดาว 

6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการTFE (Team For Education) 
ระดับจังหวัดชัยนาท จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

7 ได้รับโล่พร้อมเงินจ านวน 15,000 บาท รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา (สกสค.) 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

8 ได้รับรางวัล โรงเรียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ในโครงการ
บัณณาสสมโภช  และเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในวันที่ 10 เมษายน 2563 
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๕ (สิงหบ์ุรี,ลพบุร,ีชัยนาท,อ่างทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 เด็กหญิงวราพร  ยอดด าเนิน  นางสาวเบญจวรรณ ์ แตนิล 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 นางสาวรัตนาภรณ ์ พัฒว ี นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
เด็กหญิงลลิตา  ใจสว่าง 
  

นางสาวกนกวรรณ  เพชรไทย 

4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นางสาวเวียงรัตน ์ ลอยเลี้ยง นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม 

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงรชตพร  ข าฉนวน 
  

นางสาวสลิลทิพย ์ มีโพธ์ิ 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 นางสาวตวงพร  ช านาญรักษา นางสาวสลิลทิพย ์ มีโพธ์ิ 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -  เด็กชายวรวุฒ ิ ภารรัศม ี
  

นางสาวสิรมิณฑ ์ ทวีกสิกรรม 

8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.4-ม.6 76.3 เงิน 6 นางสาวประภาพรรณ  พวงจันทร์ นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม  
9 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 เด็กหญิงฑฆิัมพร  มาสอน นางสาวสุรยี์นิภา  เอี่ยมครอง 

10 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 นางสาวอังจิรา  บานเย็น นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
11 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ

ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
76 เงิน 4 เด็กหญิงจันทรร์ว ี แก้วไพฑูรย ์

เด็กหญิงณัฐรัตน์   แก้วเกิด 
เด็กหญิงปณุณภา  แสนโย 

นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
นางยุพา  ยศรุ่งเรือง 
  

12 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวปิยพัชร  เข็มทอง 
นางสาววรรณรตัน ์ สายขุนทด 
นางสาวอรวรรณ  ชาติสุวรรณ 

นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
นางสาวสุรยี์นิภา  เอี่ยมครอง 
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13 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 เด็กหญิงอดิศา  อยู่กรุง นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
14 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
นางสาวศุภนิดา  โตรามัญ 
  

นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
  

15 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายธนธรณ ์ ประทุมมาตย ์
เด็กชายอ ามรินทร ์ แก้วข า 

นางสาวสุรยี์นิภา  เอี่ยมครอง 
นางยุพา  ยศรุ่งเรือง 

16 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 นายมนัสชัย  มาเทศ 
  

นางยุพา  ยศรุ่งเรือง 

17 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กหญิงศริประภา  ประสพสิน นางสาวสุรยี์นิภา  เอี่ยมครอง 

18 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 เด็กชายสริิพร  พ่วงส าเภา 
  

นางสาวสุรยี์นิภา  เอี่ยมครอง 

19 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงภาวิณ ี แก้วชัย 
  

นางยุพา  ยศรุ่งเรือง 
  

20 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายธนดล  ทองเอม 
เด็กชายธนฤทธ์ิ  ค าวิเศษ 
เด็กชายเกรยีงพัฒน์  สุขส าราญ 

นายสารินทร ์ เอี่ยมครอง 
นางสาวนันทิกา  จารุไพบูลย ์
  

21 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายชิติพัทธ ์ ปัญจกนกกุล 
นายณัฐดนยั  มาสอน 
นายทัตธน  สังขจร 

นายสารินทร ์ เอี่ยมครอง 
  

22 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 เด็กหญิงกุลทรีา  วรอินทร ์
เด็กหญิงสโรธิน ี ป้อยแก้ว 
เด็กหญิงอรอนงค ์ พุกนวล 

นางสาวทัศนีย ์ ขุนครอง 
นางสาวธนาภรณ ์ เงินเนตร ์
  

23 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายพีรณัฐ  โพธิ์ไทร 
เด็กชายวรากร  รอดชุ่ม 

นายสารินทร ์ เอี่ยมครอง 
นางสาวศิริเพญ็  ช่างเพียร 

24 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวธนัญญา  แสนสุวรรณ 
นางสาวศรัญญา  ชะเอม 

นางสาวศิริเพญ็  ช่างเพียร 
นางสาวนันทิกา  จารุไพบูลย ์
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25 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 เด็กหญิงฐิติพร  ไม้ตะเภา 
เด็กหญิงทยิดา  เส็งระกา 
เด็กหญิงนภัทร  ดีค าน้อย 
เด็กหญิงปณัฑิตา  เสนชัย 
เด็กหญิงมนสิชา  แสงระชัด 

นางเทพี  เขียนสาร ์
นางสาวนิสา  ทรงรัตน ์
  

26 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นางสาวกชกร  บุญสภุา 
นางสาวกัญญาณัฐ  สะลาค า 
นางสาวรมณียา  แป้นพัด 
นางสาวสุนสิา  สอนหมวก 
นางสาวสุวรรณกลัยา  พุทธจร 

นางเทพี  เขียนสาร ์
นางสาวนันทิกา  จารุไพบูลย ์
  

27 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงดวงกมล  สุขวงศ์ตานนท ์
เด็กชายวีรภาพ  จอนพงษ ์
เด็กหญิงศริิลักษณ ์ บุญแก้ว 
เด็กชายสรุิยะ  แย้มเจิม 
เด็กหญิงอภสัรา  แสงทน 

นายวิเชียรบุร ี ขวัญโพก 
นางสาวผสุดาภรณ ์ บัวย้อย 
  

28 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 8 เด็กหญิงภัทราวด ี ดิษกุล 
  

นางภัททิรา  ฮวบสวรรค ์
  

29 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -  เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์ศร ี
เด็กหญิงมนญัชญา  ธีรพินิจ
กิจการ 

นางเทพี  เขียนสาร ์
นางสาวนิสา  ทรงรัตน ์
  

30 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 7 นางสาวนัชชา  จันอินทร ์
นายปฐพี  อ่างแก้ว 
  

นางเทพี  เขียนสาร ์
นางสาวนิสา  ทรงรัตน ์
  

31 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ เด็กชายธัญเทพ  ปุริมพล 
เด็กชายธีรพันธ ์ สิงห์โตทอง 
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อพระคา 
เด็กชายพัสกร  ทองพิจิตต์ 

นายวิหาร  ใจแสน 
นายก้าน  เทียมโคกกรวด 
นายเดชาธร  น้อยนาดี 
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เด็กชายพีรณัฐ  ม่วยเท้ง 
เด็กชายภรูิณัฐ  หล่ าสุข 
เด็กชายรตัภูม ิ ศรีเพชร ์
เด็กชายสุขเกษม  อนันทสุข 
เด็กชายอนุชา  ปั้นชู 

32 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 เด็กหญิงนิราภร  ยี่สาคร 
เด็กหญิงอิสราพร  พานิช 
  

นายก้าน  เทียมโคกกรวด 
นางสาวหทัยชนก  บัวผัน 
  

33 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นางสาวธิติกา  ผสมทรัพย ์
นางสาวสุปวณี ์ เสาน่วม 
  

นายจักรพงษ ์ ฉายประทีป 
นายสารินทร ์ เอี่ยมครอง 
  

34 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -  นางสาวอรวรา  พุ่มเงิน 
  

นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค ์
  

35 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู ่
  

นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค ์
  

36 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม (Wind Ensemble) 
ม.1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กชายชาญชล  ชาญฉลาด 
เด็กชายธนวันต ์ ฟักเกาะ 
เด็กชายธีรภัทร  ยะสะโร 
เด็กชายธีรภัทร  บุญเจริญ 
เด็กหญิงพลอยชมพ ู สุวรรณา 
เด็กชายภัทรพล  จีนกริม 
เด็กชายมนสัชัย  พึมขุนทด 
เด็กชายส่งเสรมิ  ม่วงสุข 
เด็กหญิงเยาวภา  พุ่มพฤกษ ์

นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค ์
นายอนันต ์ ภูส าเภา 
  

37 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

เด็กหญิงเบญญาภา  พิพัฒน์พิริย
โยธา 

นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม 
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38 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงลลิตา  บุญนาค 
  

นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม 

39 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงอัมราภรณ ์ บินชัย 
  

นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม 

40 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กชายกมลภพ  จักรเพชร 
เด็กหญิงปรานปรียา  ปานพรหม 
เด็กชายพงศธร  รอดวงษ์ 
เด็กหญิงพรนภิา  สายค า 
เด็กชายภาณุพงษ์  พุ่มอ่อง 
เด็กชายมนสัชัย  นาคปนค า 
เด็กหญิงวริศรา  ฮวบสวรรค ์
เด็กหญิงวาเศรษฐ ี สุขประเสริฐ 
เด็กชายอนันต ์ เหล่าพร 
เด็กหญิงอมรรัตน ์ วงษ์เวทเท
วันท์ 

นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม 
นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค ์
นายอุกฤษฎ์  ปานกลาง 
  

41 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ เด็กชายจิรทัศน์  ชัยศิริ 
เด็กชายฐิติพงศ ์ แก้วฉนวน 
เด็กชายณัฐดนัย  ทองพุฒ 
นายธนวัฒน์  ชอบท าด ี
เด็กชายธีรภัทร  ตั้งสกุลรัตน ์

นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม 
นายอุกฤษฎ์  ปานกลาง 
  

42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.
3 

64 ทองแดง 4 เด็กหญิงบณัฑิตา  แก้วก าพล 
  

นางสาวสุวัชชา  นุ่มสุข 
  

43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.
6 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

นายบารม ี มาลาพุ่ม 
  

นายนิติพล  สดรัมย ์
  

44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงเมฆ นางสาววราพรรณ  เอี่ยมพุ่ม 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 
นางสาววรรณษา  ต่วนชัย 
  

นางสาววราพรรณ  เอี่ยมพุ่ม 
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46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

เด็กหญิงปทิตตา  จูมะโรง 
เด็กชายปธานิน  ขุนวิเศษ 
เด็กชายปวริศ  เพ็ญพุ่ม 
เด็กหญิงวนัชพร  แสงวงศ์ 
เด็กหญิงศภุิษฐนันท ์ แตงโพธ์ิ 

นางสาวสุวัชชา  นุ่มสุข 
นางสาววราพรรณ  เอี่ยมพุ่ม 
  

47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ นางสาวกัญญา  แตงนนท์ 
นางสาวซัลมาห ์ ปาทาน 
นางสาวมานิตา  อินทร์สูรย ์
นายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง 
นางสาวอาราดา  พลาชีวิน 

นางสาวผสุดาภรณ ์ บัวย้อย 
นายสุพจน์  กุสุโมทย ์
  

48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กชายณภัทร  บุญยืน 
เด็กหญิงณัฏฐกิตติ ์ ทับบุร ี

นางสาวประเทือง  แย้มจันทร ์
  

49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 นางสาวพิชญาภัค  วิมลศรศักดิ ์ นางสาวประเทือง  แย้มจันทร ์
  

50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.16 เงิน 6 เด็กหญิงธัญชนก  ชูช่ืน 
เด็กหญิงอุษมา  องอาจ 
  

นางสาวมณฑกานต ์ เตรียมด ี
นายสุพจน์  กุสุโมทย ์
  

51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 6 นางสาวศุภมาศ  รอดโพธ์ิ 
นางสาวอิสยาห์พร  ศรอินทร ์
  

นางสาวมณฑกานต ์ เตรียมด ี
นายสุพจน์  กุสุโมทย ์
  

52 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 7 นางสาวฐิติพร  พุ่มขจร 
นางสาวฤทัยทิพย ์ จันอินทร์ 
นางสาวศดานันท์  วรอินทร์ 

นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม 
นายอาทิตย ์ เทียนยวง 
  

53 คอมพิวเตอร ์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.
3 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

นายวัศพล  บัวแก้ว 
เด็กหญิงศิวะพร  พิงขนุทด 
เด็กหญิงเบญญามิน  สิงห์โตทอง 

นางสาวชมพูนุช  เจริญพงษานนท์ 
นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม ้
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54 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 นายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ 
นางสาววิมลณัฐ  สูนประหัตถ ์
 

นางสาวชมพูนุช  เจริญพงษานนท์ 
นายวิเชียรบุร ี ขวัญโพก 

55 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

78 เงิน 7 นายก้องกิดาการ  บุญศร ี
นายวันวิชัย  โฉมงาม 
  

1. นายวิบูลย ์ ชาวระหาญ 
2. นางสาวชมพูนุช  เจริญพงษา
นนท์ 

56 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-
ม.3 

75 เงิน 4 เด็กหญิงชมพูนุช  ข าสิทธิ ์
เด็กหญิงสุนิสา  อินทโชติ 

นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม ้
นายวิบูลย ์ ชาวระหาญ 

57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

เด็กหญิงกีรต ิ ดวงแก้ว 
เด็กหญิงณัฐพร  แป้นโพธิ ์
เด็กหญิงสิริมณ ี ทรัพย์ประเสริฐ 
  

นายวุฒิภัทร  ธนภูมิพานิช 
นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์ 
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๕ (สิงหบ์ุรี,ลพบุร,ีชัยนาท,อ่างทอง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-
ม.3 

69.8 ทองแดง 25 เด็กหญิงดวงกมล  สุขวงศ์ตานนท์ 
เด็กหญิงนภัทร  ดีค าน้อย 
เด็กชายวีรภาพ  จอนพงษ์ 
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแก้ว 
เด็กชายสุริยะ  แย้มเจิม 

นายวิเชียรบุร ี ขวัญโพก 
นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย 
  

2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.
6 

80.2 ทอง 20 เด็กชายธัญเทพ  ปุริมพล 
เด็กชายธีรพันธ์  สิงห์โตทอง 
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อพระคา 
เด็กชายพัสกร  ทองพิจิตต์ 
เด็กชายพีรณัฐ  ม่วยเท้ง 
เด็กชายภูริณัฐ  หล่ าสุข 
เด็กชายรัตภูมิ  ศรีเพชร์ 
เด็กชายสุขเกษม  อนันทสุข 
เด็กชายอนุชา  ปั้นชู 

นางสาวหทัยชนก  บัวผัน 
นายก้าน  เทียมโคกกรวด 
นายเดชาธร  น้อยนาดี 
  

3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

83.66 ทอง 18 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่ 
  

นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์ 
  

4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-
ม.6 

62.33 ทองแดง 38 เด็กชายจิรทัศน์  ชัยศิริ 
เด็กชายณัฐดนัย  ทองพุฒ 
นายธนวัฒน ์ ชอบท าดี 
เด็กชายธีรภัทร  ตั้งสกุลรัตน์ 

นางสาวเบญจภา  นราทิพย
ปทุม 
นายอุกฤษฎ์  ปานกลาง 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น

ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
83.8 ทอง 21 นางสาวกัญญา  แตงนนท์ 

นางสาวซัลมาห์  ปาทาน 
นางสาวมานิตา  อินทร์สูรย์ 
นายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง 
นางสาวอาราดา  พลาชีวิน 
  

นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย 
นายสุพจน์  กุสุโมทย์ 
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1. 1. นายวัศพล  ขวัญจติร 
2. นายณัฐวัตร  เจริญรุ่งธนะวัฒน ์
3. ด.ญ.กัญจพร  เรือนภู ่

น.ส.จารุพรรณ  ยังยิ้ม ล าดับที่ 6  การแข่งขันสารานุกรมไทย ส าหรับ
เยาวชน ครั้งท่ี 24 

สโมสรไลออนส ์ ระดับจังหวดั 

2. 1. ด.ญ.ลลิตา  ใจสว่าง 
2. ด.ช.เกรยีงพัฒน์  สุขส าราญ 
3. ด.ญ.วราพร  ยอดด าเนิน 

น.ส.สลิลทิพย์  มโีพธิ์ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร  การแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมุงกุฏ ครั้งท่ี 16 ถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รร.สันติราษฎร์
วิทยาลัย 

ระดับประเทศ 

3. 1. น.ส.กญัญา  แตงนนท์ 
2. น.ส.เวียงรัตน์  ลอยเลีย้ง 
3. น.ส.สุพัตรา  รุ่งแตงอ่อน 

น.ส.เบญจวรรณ์  แตนลิ ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร  การแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมุงกุฏ ครั้งท่ี 16 ถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รร.สันติราษฎร์
วิทยาลัย 

ระดับประเทศ 

4 1.นายก้องกิดาการ  บุญศร ี
2.นายบารมี  มาลาพุ่ม 
3.นางสาวสุภสัรา  บุญเพชร 

น.ส.วราพรรณ  เอี่ยมพุ่ม 
น.ส.ผสุดาภรณ์  บัวย้อย 

ได้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันสะกดค าศัพท์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎนครสวรรค ์

ระดับจังหวดั 

5.  นางสาววรรณา   ต่วนชัย นายอาทิตย์   เทียนยวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 
ประจ าปี 2562 

รัฐสภา ระดับประเทศ 

6. นางสาววิมลนัฐ   สูนประหตัน ์ - ได้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบกราฟฟิกบน
ถุงผ้าลดโลกร้อนในโครงการ YOUNG 
PRINTING & PACKAGING DESIGNER 2019 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมาลชน  
ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

ระดับภาค 

8. 1.นางสาวศภุนิดา   โตรามญั 
2.นางสาววิมลณัฐ   สูนประหันตน์
3.นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ 

นางเทพี   เขียนสาร ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
กฏหมายเนื่องในวันรพี  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
ชัยนาท 

ระดับจังหวดั 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 72 ~ 
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9 1.นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง  
2.นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
3.นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด  

นายอาทิตย์   เทียนยวง ได้เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสร้าง
ทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในการแข่งขันคณิตศาสตรว์ิชาการ  
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 

10. 1.นางสาวศภุนิดา   โตรามญั  
2. นายธนกร   ไทยบณัฑติย ์

นายอาทิตย์   เทียนยวง ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 

11 เด็กหญิงอดิศา   อยู่กรุง  นายอาทิตย์   เทียนยวง ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 

12 1.เด็กชายอ ามรริทร์   แก้วข า 
2.เด็กชายณภัทร   บุญยืน 

นางยุพา   ยศรุ่งเรือง ได้เข้าร่วม การแข่งขัน A-Math ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 

13. 1.นายชิติพัทธ์   ปัญจกนกกุล 
2.นายมนสัชัย   มาเทศ 

นางยุพา   ยศรุ่งเรือง ได้เข้าร่วม การแข่งขัน A-Math ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแขง่ขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 
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14. 1. นายวุฒนันท์  สิงโตทอง 
2.นางสาวสิริพร   พ่วงส าเภา 

นางสาวสุรยี์นิภา   เอี่ยม
ครอง 

ได้เข้าร่วม การแข่งขัน ซูโดกุ (SuDoKu) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแขง่ขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎนครสวรรค ์

ระดับภาคเหนือ 

15. 1. เด็กหญิงสโรธินี   ป้อยแก้ว 
2.เด็กหญิงศิริประภา   ประสพสนิ 

นางสาวสุรยี์นิภา   เอี่ยม
ครอง 

ได้เข้าร่วม การแข่งขัน ซูโดกุ (SuDoKu) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการแข่งขัน

คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎนครสวรรค ์

ระดับ
ภาคเหนือ 

16. 
1.เด็กหญิงรญัชิดา   แสนสุข  
2.เด็กกหญิงศิรลิักษณ์   บุญแก้ว   
3.เด็กหญิงดวงกมล  สุขวงษ์ตานนท์   
4.เด็กชายปติิภมูิ   ไววิทย์กรรม    

กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 

17 เด็กชายพัชรพล   เรือนเพชร กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 

18 เด็กหญิงอรอนงค์   พุกนวล กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 

19 1.เด็กหญิงธนัญญา   แสนสุวรรณ 
2.นางสาวนารีกานต์   เป็นไทยแลน 

กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 74 ~ 
 

ที ่ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม รำยกำรที่ได้รับรำงวัล หน่วยงำนที่จัด ระดับจังหวัด/
ภำค/ประเทศ 

20 นางสาวพรนภสั   ช านาญไพร กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 

21 1.นางสาวสุปวีณ์   เสาน่วม   
2.นางสาวจณิรภา   สิทธิชัย 

กลุ่มาสาระคณติศาสตร ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 ของ
จังหวัดชัยนาท ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาการ  
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน  
เอ็นดูเคช่ัน 
จ ากัด 

ระดับจังหวดั 

22. นางสาวภานุชนาท   บุญสรรค ์ นางยุพา   ยศร่งเรือง ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร  การแข่งขัน
คณิตศาสตร์เพชรยอดมุงกุฏ ครั้งที่ 21 ถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

มูลนิธิรม่ฉัตร ระดับประเทศ 

23 นางสาวภานุชนาท   บุญสรรค ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปญัหาชีววิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วย
พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ครั้งท่ี 20  

ภาควิชาสัตววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ระดับภาค 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 75 ~ 
 

ที ่ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม รำยกำรที่ได้รับรำงวัล หน่วยงำนที่จัด ระดับจังหวัด/
ภำค/ประเทศ 

24 1.นายณัฐดนัย มาสอน 
2.นางสาวอังจิรา บานเย็น  
3.นางสาวสุปวีณ์ เสาน่วม 
4.นางสาวภานุชนาท บุญสวรรค ์

นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง
นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร ์

ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปญัหาเคมี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่
พระราชทาน สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ครั้งท่ี 40 ประจ าปีการศึกษา02562  

ภาควิชาเคมี   
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ระดับภาค 

25 1.นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง  
2.นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
3.นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด  

นายอาทิตย์   เทียนยวง ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง การแข่งขัน
การน าเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-
class Standard School Symposium) ครั้ง
ที่ 3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
กรุงเทพมหานคร 

สพฐ. ระดับประเทศ 

26 1.นางสาวปิยะพัชร   เข็มทอง  
2.นางสาวอรวรรณ   ชาติสุวรรณ  
3.นางสาววรรณรัตน์   สายขุนทด 

นายอาทิตย์   เทียนยวง ผลงานนักเรียน เรื่อง เรขาคณติสร้างสรรค์
แบ่งปันความสุข โรงเรียนอุลติไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ ไดร้ับรางวลัการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ระดับยอดเยี่ยม ด้านการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ปีการศึกษา 2561 
ประเภทโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ได้รับ
รางวัล ScQA 

สพม.5 ระดับเขต 

27 โรงเรียนอลุิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ได้เข้าร่วมระดับมัธยมศึกษา  ประเภทหญิง
ล้วน การประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสรญิพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปีพ.ศ. 
2562 ระดับภาคสงฆ์(ภาค3) 

จังหวัดสิงห์บุร ี ระดับภาค 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

~ 76 ~ 
 

ที ่ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม รำยกำรที่ได้รับรำงวัล หน่วยงำนที่จัด ระดับจังหวัด/
ภำค/ประเทศ 

28 1.เด็กชายธนดล ทองเอม 
2.เด็กชายธนฤทธ์ิ ค าวิเศษ 
3.เด็กหญิงรชตพร ข าฉนวน 
4.นางสาวศภุนิดา โตรามัญ 
5.นางสาวอรวรรณ ชาติสุวรรณ 
6.นางสาวปิยพัขร เข็มทอง 

นายสารินทร์ เอี่ยมครอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับภาค 

29. 1.เด็กหญิงกุลทีรา วรอินทร ์
2.เด็กหญิงสโรชิณี ปอยแก้ว 
3.เด็กหญิงอรอนงค์ พุกนวล 

น.ส.ทัศนีย์ ขุนครอง 
น.ส.ธนาภรณ์ เงินเนตร ์

ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตรเ์พชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 15 ปีการศึกษา 2562  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มูลนิธิรม่ฉัตร ระดับประเทศ 

30 1. นางสาวศุภนดิา โตรามญั 
2. นางสาวจันทรตัน์ แก้วแพทย์ 
3. นายณัฐดนัย มาสอน 

น.ส.ศิรเิพ็ญ ช่างเพียร
  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งท่ี 7 ปีการศึกษา 2562  

มูลนิธิรม่ฉัตร ระดับประเทศ 

31 1. นายวุฒินันท์ สิงห์โตทอง 
2. นางสาวอารดา พลาชีวัน 
3. นางสาวปิยะด ศรเีสริม 

น.ส.นันทิกา จารไุพบูลย ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 7 ปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิรม่ฉัตร ระดับประเทศ 

32 1. นายกิตติศักดิ์ ตาลเหล็ก 
2. นายธิติพัทธ์ ปัญจกนกกุล  
3. นายทัตธน สังขจร  

นายสารินทร์ เอี่ยมครอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 7 ปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิรม่ฉัตร ระดับประเทศ 

 
 

 

 


