
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Self-Assessment Report 

ของสถานศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง 

SAR 2563 

โรงเรียนอุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนปูถัมภ ์
อ าเภอมโนรมย ์  จังหวัดชัยนาท 

 
 
 

 
 

เอกสารล าดับที่ ๑ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าน า 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
        งานประกันคุณภาพการศึกษา 
         โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
             วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ข 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

ชื่อเรื่อง : รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖3   
โรงเรียน : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
  จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  มีจ านวนนักเรียน 668 คน  คร ู(ข้าราชการ) 37 คน  
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓  

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน
ตนเองปีการศึกษา 

๒๕๖3 

ความสอดคล้องของผล
การประเมินกับ 
ค่าเป้าหมาย 

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

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 

ภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ สอดคล้อง 
  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 1. มีผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ   
  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม อีกท้ังเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยมีการพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
  1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
   2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ /ชุมนุม 
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   5. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ของผู้เรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  6. รายงานผลการด าเนินโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการ 
   7. รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
  3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
              1. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
   1. มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม    
    โรงเรียนได้การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูล
เป็นฐานการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา โดยเป็นผู้น าในการพัฒนาครู มุ่งเน้นให้มีกระบวนการท างานร่วมกันของครู พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู และการจัดสภาพห้องเรียน สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
  
   ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  

            1. แผนพัฒนาการศึกษา 
            2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
            3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
            4. รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
            5. รายงานผลการปฏิบัตริาชการของครู/บุคลากรโรงเรียน 
            6. ผลงานครู /วิจัยในชั้นเรียน / PLC 
           7. ค าสั่งต่างๆ  
            8. ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ 
 

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

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและจัดท าแผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การ การประกันคุณภาพภาพภายใน  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง ในการประชุม/อบรม/
สัมมนาคร ู 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
1. มีผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ   

  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุก ต์ใช้ใน
ชีวิต ไดม้ีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมด้านอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสารในจัดการเรียนการสอนมีคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์อินเตอร์เน็ตทุก
ห้องเรียน มีห้อง ICT ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล มี WIFI และแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีการติดตามการใช้
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียนการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ครูมี
งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

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. ตรวจสอบติดตามให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 
 
ภาพรวมของสถานศึกษา  :  มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีการจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในมาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่ ๒  และ 
มาตรฐานที่ 3 จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ   
 ซึ่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ด าเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้นักเรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และการบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาเมื่อสิ้นสุด
แผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสถานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาแหล่ง
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จ 

เรียนรู้ในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งมีการระดมทรัพยากร สร้าง
พันธมิตรในการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา น าไปสู่การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้  
 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการนิเทศ มีการจัดท าโครงการมาตรการ
ส่งเสริม คือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีหลักสูตรสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน             
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
ฉ 

สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
 
ค าน า          ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ข 
สารบัญ          ฉ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน        1 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     13 
ส่วนที่ ๓ ความโดดเด่นของสถานศึกษา      79 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก        81 

-    บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
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๑ 

 

ตอนที ่๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เลขที่ ๑๗๒/16 หมู่ ๓ ต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
รหัสไปรษณีย ์๑๗๑๑๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
โทรศัพท์ ๐๕๖-019765  โทรสาร  ๐๕๖-๔๙๑๓๒๒ E-mail: ulitphaipoon@obec.go.th    
Website: www.ulitphaiboon.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนในอ าเภอมโนรมย์  ๔  ต าบล  ได้แก่ ต าบลคุ้งส าเภา ต าบลวัดโคก  ต าบลศิลาดาน 
และต าบลท่าฉนวน 

 
ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท เกิดขึ้นจาก
ความเห็นพ้องต้องกันของผู้น าชุมชนว่า ควรให้มีโรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาในอ าเภอมโนรมย์ จึงไปพบ
กับนายถวัลย์  เถลิงศรี ศึกษาธิการอ าเภอมโนรมย์  เพ่ือขอให้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการก่อตั้ง
โรงเรียน ในขณะนั้นคุณไพบูลย์และคุณอุลิต (ศิริวัฒนะ) ได้แจ้งความจ านงบริจาคท่ีดิน 9 ไร่ 1 งาน 96 ตาราง
วา คิดเป็นเงิน  100,000 บาท (ราคาประเมินปี 2498) ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 
2498  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนมโนรมย์อุลิตไพบูลย์ราษฎร์” จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยอาศัย
อาคารเรียนของโรงเรียนมโนรมย์ “สุวรรณอนุสรณ์” เป็นสถานที่เรียน นายธีระชัย ฤทธิ์เรืองเดช ท าหน้าที่
รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 
คุณไพบูลย์และคุณอุลิต  จึงบริจาคเงินจ านวน 20,000 บาท และผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า ประชาชน 
ตลอดจนข้าราชการร่วมบริจาคอีก 10,000  บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนหลัง
แรกซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน 
           ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2507   ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนใหม่ ชื่อว่า “โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์” ทั้งนี้ให้ชื่อมีความสอดคล้องกับชื่อผู้บริจาคท่ีดินและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อตั้งโรงเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีที่ดินเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
ดังนี้ 
 1. คุณละมูล – คุณฉลอม เรือนภู่ บริจาคที่ดินเพ่ือขยายถนนทางเข้าโรงเรียน 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)  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจ านวนทั้งสิ้น 21 ไร่  2 งาน  9  ตาราวา ซึ่งมนีายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   
 

mailto:ulitphaipoon@obec.go.th
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๒ 

วิสัยทัศน์ (vision) 
เป็นคนดีมีคุณธรรม    เลิศล้ าวิชาการ    ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์    บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ในระดับ 
OBECQA 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก 
 2. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐาน 
 3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก 
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
            2. ซื่อสัตย์สุจริต 
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้ 
            5. อยู่อย่างพอเพียง 
            6. มุ่งมั่นในการท างาน 
            7. รักความเป็นไทย 
            8.  มีจิตสาธารณะ  
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓ 

อัตลักษณ์ 
          ลูกอุลิต     ยิ้มไหว้    ทักทาย    มีน้ าใจไมตรี 
 
เอกลักษณ์ 
          สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน            
  
 
 
 
 
 รูปเรือส าเภา 
 
อักษรย่อ                            อ. พ. ช. 
ปรัชญาของโรงเรียน                สุ   วิชาโน ภว   โหตุ 
สีประจ าโรงเรียน                   ฟ้า - แดง      
 
แผนที่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๔ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) 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 
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
   2.1 นายวรวิทย์  สุขจุ่น   วฒุิการศึกษาสูงสุด พธ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ ๐๘9-668-0474 E- mail : Bossworrawitsukjune@gmail.com  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน  1  มีนาคม  พ.ศ. 2564  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 เดือน  
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
       3) ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
   3.1 นายจักรพงษ์  ฉายประทีป  โทรศัพท์ 092-494-6251 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ. 
สาขาการบริหารการศึกษา  E- mail :  sonic.zone@hotmail.com  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2  ปี 6 เดือน  
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:............@hotmail.com
mailto:Bossworrawitsukjune@gmail.com


รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๕ 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรภายในโรงเรียน แยกตามประเภทของบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
    รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 1 1 - 2 

รวม - 1 2 - 3 
2. ผู้สอนมัธยมศึกษา 
    ครูระดับมัธยมศึกษา - 27 10 - 37 
    ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม) 
    (สัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป) 

- 2 - - 2 

    ครูต่างชาติ  - - - - 
รวม  29 10 - 39 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 
    เจ้าหน้าที ่ - 1 - - 1 
    ลูกจ้าง 4 - - - 4 
    อ่ืนๆระบ ุ(พนักงานขับรถ) 1 - - - 1 

รวม 5 1 - - 6 
รวมทั้งสิ้น 5 31 12 - 48 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา 
   อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ครู  เท่ากับ  17.12 
   อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน : ห้อง  เท่ากับ  30.36 
   มีจ านวนครู  ครบชั้น  ครบชั้น    ไมค่รบชั้น  
   ภาระการสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ 20.00   
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๖ 

ตารางสรุปจ านวนครู  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วิชาเอก/โท จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 
วิชาเอก 

จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 
วิชาโท 

ภาษาไทย 5 - 
คณิตศาสตร์ 7 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 - 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 5 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 
ศิลปะ 2 - 
การงานอาชีพ 3 - 
ภาษาต่างประเทศ 6 - 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 

รวมทั้งสิ้น 39 - 
 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖3) 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ ห้องเรียน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
จ านวนผู้เรียน/เด็ก ปกติ 

(คน) 

จ านวนผู้เรียน/เด็ก  
ที่มีความต้องการพิเศษ 

(คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔ 55 51 - - ๑06 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๔ 73 58 - - ๑31 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ 66 65 - - ๑31 

รวม ๑๒ 194 174 - - 368 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ 65 65 - - 130 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓ 48 52 - - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 3 29 41 - - 70 

รวม 10 104 ๑66 - - ๒70 
รวมทั้งหมด 22 336 ๓32 - - ๖68 

 
 
  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗ 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
(คน) 

หมายเหตุ 

ม.๓ 113 94  

ม.๖ 70 70  

 * ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 
 
๕. ข้อมูลทรัพยากร 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
1. อาคารเรียน  มี 3 อาคาร 
2. อาคารประกอบ มี 9 อาคาร 
3. อาคารโดม มี 1 อาคาร 
4. อาคารโรงอาหาร – หอประชุม มี 2 อาคาร 
5. ห้องน้ านักเรียน มี 2 แหล่ง 
6. บ้านพักครู มี 7 หลัง 
7. บ้านพักภารโรง มี 1 หลัง 
8. สนามฟุตซอล มี 1 สนาม 
9. สนามฟุตบอล มี 1 สนาม 
10. สนามบาสเก็ตบอล มี 1 สนาม 
11. สนามเปตอง มี 2 สนาม 
12. อ่ืนๆ  - - 

 
6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 ๖.๑ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ชั้นม.๑-ม.๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย 2.76 2.76 3.17 
คณิตศาสตร์ 2.44 2.44 3.07 
วิทยาศาสตร์ 2.71 2.70 3.22 
ภาษาต่างประเทศ 2.72 2.72 3.26 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.91 2.89 3.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.34 3.33 3.41 
ศิลปะ 3.05 3.03 3.08 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.86 2.86 3.22 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๘ 

 ๖.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 104 - - 2 98.11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 120 2 - 1 99.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 99 11 - 3 97.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 117 - - 2 98.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 81 9 - 4 95.74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 70 - - - 100.00 

รวม 625 591 22 0 12 98.08 
 

  
 ๖.๓ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 84 21 - 1 99.06 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 77 45 - 1 99.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 75 35 - 3 97.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 114 3 - 2 98.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 76 14 - 4 95.74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 67 3 - 0 100 

รวม 625 493 121 - 11 98.24 
 
๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับคะแนน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 68.06 25.33 33.49 37.22 
จังหวัด 53.61 26.81 29.42 32.71 
สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๙ 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา  2561- 2563 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ระดับคะแนน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม 

โรงเรียน 47.52 21.13 32.66 25.38 36.17 
จังหวัด 42.06 23.72 31.03 25.97 34.34 
สพฐ. 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32 

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93 

ระดับ
คะแนน/
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

โรงเรียน 52.34 58.56 68.06 27.21 22.26 25.33 34.71 30.07 33.49 27.37 31.75 37.22 
จังหวัด 51.70 52.33 53.61 27.63 24.39 26.81 34.43 29.19 29.42 27.71 30.33 32.71 
สพฐ. 55.04 55.06 55.18 29.10 26.72 25.82 30.28 29.91 30.17 36.43 33.32 34.14 

ประเทศ 54.42 55.14 54.29 30.04 26.73 25.46 36.10 30.07 29.89 29.45 33.25 34.38 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๐ 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
ระดับคะแนน/

รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
โรงเรียน 41.85 41.87 47.52 20.98 18.86 21.13 27.17 27.46 32.66 
จังหวัด 44.62 40.34 42.06 25.57 22.58 23.72 28.45 27.84 31.03 
สพฐ. 48.16 42.59 45.22 31.04 26.03 26.33 30.75 29.29 33.04 

ประเทศ 47.31 42.21 44.36 30.72 25.41 26.04 30.51 29.20 32.68 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 (ต่อ) 
 

ระดับคะแนน/รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ สังคม 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
โรงเรียน 24.85 24.93 25.38 32.68 35.44 36.17 
จังหวัด 26.77 25.24 25.97 33.40 34.40 34.34 
สพฐ. 31.15 29.44 29.73 35.48 35.84 36.32 

ประเทศ 31.41 29.20 29.94 35.16 35.70 35.93 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
ปีการศึกษา  2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา  2562 
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๑๑ 

8.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕62) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ     

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
9. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (รับการประเมินระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ     

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 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  ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ  1.49  อาชีพอ่ืนๆ  
ร้อยละ  3.92  ไม่มีอาชีพ  ร้อยละ  11.64  ก าลังศึกษา ร้อยละ  15.11  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป  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 
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๑๒ 

11. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนได้แก่   
วัด  สถานประกอบการ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในตัวจังหวัดที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก ได้แก่ 
สวนนกชัยนาท ท้องฟ้าจ าลองสวนนกชัยนาท  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนภายนอกทางด้าน
งบประมาณ และก าลังแรงงาน จากเทศบาลต าบลคุ้งส าเภา เทศบาลต าบลมโนรมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท  สถานีต ารวจภูธรมโนรมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุ้งส าเภา เป็นต้น  
 11.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

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

2,5๐๐ 
470 

1,680 
420 
420 
420 

1,520 
1,520 
840 

 
 11.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. สวนนกชัยนาท 
๒. ท้องฟ้าจ าลอง สวนนกชัยนาท 
๓. วัดศรีสิทธิการาม 
๔. วัดศรีมณีวรรณ 
๕. วัดท่าซุง 
6. สวนส้มโอ ป้าทองหยิบ 
7. ราชันย์ ออแกนิค ฟาร์ม 

๑ 
1 
2 
๒ 
2 
2 
4 
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๑๓ 

ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาไทย ในระดับดีเยี่ยม 

68.00 78.98 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2. ความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ  ในระดับดีเยี่ยม 

78.00 62.40 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

3. ความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาจีน ในระดับดีเยี่ยม 

72.00 92.17 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4. ความสามารถในการคิดค านวณ             
ในระดับดีเยี่ยม 

43.00 67.14 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ : ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2563       
มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดท าโครงการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2564  
 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียน                     
การสื่อสาร และความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  
 - กิจกรรมพัฒนา ทักษะ  

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
      - กิจกรรมวันภาษาไทย และ
วันสุนทรภู ่
      - กิจกรรมแขง่ขันทักษะการ
อ่าน การเขียน การฟัง การพูด 
การดู 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 78.98 มี
พัฒนาการในด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ 
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๑๔ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
การใช้ภาษาไทย เพ่ือการ 
สื่อสาร   

กิจกรรม ความสามารถ มีพัฒนาการในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                        
มีสมรรถนะที่ส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดี 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
   - กิจกรรมค่ายภาษา 
อังกฤษ (English Camp) 
   - กิจกรรมวันเทศกาล
ส าคัญ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 
   - กิจกรรมวันฮาโลวีน 
   - กิจกรรมวันตรุษจีน 
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการของกลุ่มสาระฯ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาโดยชาวต่างชาติ 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 62.40 มีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
2. นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน 
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษจีน ในการติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ 

3. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพิ่มศักยภาพให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
   - กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต  

1. ประชุม วางแผนในการจัดท า 
กิจกรรม  
2. ประชุมชี้แจงและด าเนิน 
กิจกรรม  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้  
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
   - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องรักการ
อ่านการเขียนและการฟังสามารถสรุป
ความรู้จากการอ่านได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
   - กิจกรรมค่ายทักษะ
คณิตศาสตร์ 
   - กิจรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมค่ายทักษะ
คณิตศาสตร์ 
   - กิจรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม  

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. นักเรียนเข้าแข่งขนัทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันระดับ
ต่างๆคิดเป็นร้อยละ 66 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมกับระดับชั้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๕ 

 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณของโรงเรียน            
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สามารถน าเสนอผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้  

 
ตารางผลการประเมินการการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 84 21 - 1 99.06 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 77 45 - 1 99.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 75 35 - 3 97.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 114 3 - 2 98.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 76 14 - 4 95.74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 67 3 - 0 100 

รวม 625 493 121 - 11 98.24 
 

 พัฒนาการผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพัฒนาการผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน              
การสื่อสาร และการคิดค านวณ อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลพัฒนาการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละของ
ระดับดีเย่ียม 

ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละของ
ระดับดีเย่ียม 

ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละของ
ระดับดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ภาษาไทย 

60 61.48 65 82.21 68 78.98 

2. ความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

70 71.20 75 78.50 78 62.40 

3. ความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ภาษาจีน 

66 67.52 69 70.20 72 92.17 

4. ความสามารถในการคดิ
ค านวณ 

35 37.27 40 60.30 43 67.14 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๖ 

จากตารางพบว่าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ระดับดีเยี่ยม ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ยกเว้นความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จึงมีแนวทางในการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2564 

 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

 

3 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 

 

4 
รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 

 

5 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ิมศักยภาพให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2563  

 

6 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ิมศักยภาพให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

 

7 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

 

8 
รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๗ 

 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น               
และแก้ปัญหา 

85.00 97.90 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนจากโครงการหรือกิจกรรม 
ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
1. กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS1-IS3) 
 

ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะทางด้ าน
การวิ เ คราะห์ แ ละคิ ด
อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ 
นักเรียนสามารถอภิปราย
แลก เปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาต่างๆได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงมี
นวัตกรรม และสามารถ
น า เ ส น อ ผ ล ง า น ข อ ง
ตนเองได้ 

1. สั ง เกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียน 
2. ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก เ รี ย นจ า กข้ อมู ล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. นักเรียนร้อยละ 97.90 
ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา IS 1-3 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1-IS3) สามารถน าเสนอผลการประเมินใน ปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้ 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๘ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS1-IS3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
ภาค
เรียน 

จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
รายวิชา IS ร้อยละของนักเรียน 

ที่ผ่านการประเมิน  
(2 ภาคเรียน) จ านวนนักเรียน          

ที่ผ่าน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
1 123 123 100 

95.12 
2 123 111 90.24 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 1 114 114 100 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
1 98 98 100 

99.47 
2 94 93 98.93 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 1 70 70 100 100 
รวม 97.90 

 
หมายเหตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5   ภาคเรียนที่ 1 เรียนวิชา IS1 
  ภาคเรียนที่ 2 เรียนวิชา IS2  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   ภาคเรียนที่ 1 เรียนวิชา IS3 
   
 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
IS1 – IS 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 
 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนมีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

85.00 97.90 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการสร้างนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน             
โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS1-IS3) 
ดังนี้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๑๙ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน 
วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
ผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
1. กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS1-IS3) 
 

ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม และสามารถ
น า เ ส น อ ผ ล ง า น ข อ ง
ตนเองได้ 

1. สั ง เกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียน 
2. ตรวจสอบเอกสารที่
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก เ รี ย นจ า กข้ อมู ล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. นักเรียนร้อยละ 97.90 
ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา IS 1-3 

2. กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

ครูแต่ละกลุ่ มสาระจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมจากการ
จดัการเรียนการสอนด้วย
ตนเองได้ 

1. สั ง เกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียน 
2. ตรวจสอบชิ้นงาน
นวัตกรรมของนักเรียน
จากข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

1. นักเรียนสามารถสร้าง
ชิ้นงาน/นวัตกรรม ได้อย่าง
น้อย 1 ชิ้น ต่อภาคเรียน 

 
 นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ยังได้มีการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงท าให้เกิดนวัตกรรมของนักเรียน ดังนี้ 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นวัตกรรม (นักเรียน) 
1 ภาษาไทย - บอร์ดเกม  เรื่อง “เศรษฐีต้องสาป” 

- บอร์ดเกม  เรื่อง “เศรษฐีบทประพันธ์” 
- บอร์ดเกม  เรื่อง “จิ๊กซอต่อกลอนรัก” 
- บอร์ดเกม  เรื่อง “สวนสนุกค าประพันธ์” 
- บอร์ดเกม  เรื่อง “บันไดงู in the zoo” 
- สื่อสารการพูดผ่าน Inshot 

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คลิปวีดีโอเรื่อง “ประโยชน์ของไนโตรเจนเหลว” 
- โมเดลยานพาหนะพลังงานทดแทน 
- คลิปวีดีโอเรื่อง “ชนิดของพลาสติก” 
- คลิปวีดีโอเรื่อง “ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค” 
- แบบจ าลองการเกิดภูเขาไฟ 

3 ภาษาอังกฤษ - คลิปวีดีโอแนะน าจังหวัดชัยนาท เรื่อง “Chainat Province” 
- คลิปวีดีโอ เรื่อง “Café in the city” 
- Power Point เรื่อง “Local Food” 
- Prezi Program เรื่อง “Accessories Shop” 
- Noun of Ferris wheel 
- สามเหลี่ยมค าศัพท์ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๐ 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS1-IS3)  
ซึ่งมีผลการประเมินใน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS1-IS3 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
ภาค
เรียน 

จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
รายวิชา IS ร้อยละของนักเรียน 

ที่ผ่านการประเมิน. 
(2 ภาคเรียน) จ านวนนักเรียน          

ที่ผ่าน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
1 123 123 100 

95.12 
2 123 111 90.24 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 1 114 114 100 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
1 98 98 100 

99.47 
2 94 93 98.93 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 1 70 70 100 100 
รวม 97.90 

 
หมายเหตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5   ภาคเรียนที่ 1 เรียนวิชา IS1 
  ภาคเรียนที่ 2 เรียนวิชา IS2  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   ภาคเรียนที่ 1 เรียนวิชา IS3 
   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นวัตกรรม (นักเรียน) 
4 คณิตศาสตร์ - โครงงานสูตรการหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเทา่ มุมเท่า 

X2+y2+Ax+By+C=0 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
- บอร์ดเกมบันไดงู เรื่อง“สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวใน
อาเซียน” 
- บอร์ดเกมบันไดงู เรื่อง “อ านาจอธิปไตย” 
- เกมเซ็ท “โดมิโนพระธรรม” 
- เกมเซ็ท “เรียงร้อยหลักธรรม” 
- จ าลองประวัติศาสตร์เขาพระวิหาร 

6 ศิลปะ - ป๊อปอัพการ์ด เรื่อง ภาษาท่าที่ใช้แทนค าพูดด้านนาฏศิลป์ 
- โปสเตอร์ เรื่อง การแต่งกายยืนเครื่องพระนาง 
- ป๊อปอัพสไลด์ เรื่อง ประเภทละครไทย 
- คลิปวิดีโอ นาฎยศัพท์ประกอบเพลง (เพลงเมรี) 
- คลิปวิดีโอ นาฎยศัพท์ประกอบเพลง (เพลงหนุ่มโคราช) 
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๒๑ 

 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
IS1 – IS 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 ตัวอย่างนวัตกรรมของนักเรียน 
 

 
 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

85.00 90.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดังนี้ 

ระดับชั้น โปรแกรม ผลงานนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Microsoft Office  
( Word, Excel, PowerPoint) 

- การพิมพ์รายงาน 
- การ์ดอวยพรต่างๆ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Photoshop CS6 - การดราฟรูปภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Google Search - รายงาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
PowerPoint 2016 
Adobe Flash CS6 

- ชิ้นงาน Animation 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Internet, YouTube 
- รายงาน 
- การสร้าง Channel 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
Dreamweaver 
Google Site 

- Webpage 
- โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ 
- Website 
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๒๒ 

 ผลการที่ได้จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
 

จากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตในการพัฒนา
ตนเองทั้งดา้นการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 90.00  
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนได้รับรางวัล ดังนี้ 

ที ่ สื่อเทคโนโลยี เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 
1 การจัดท าหนังสั้น 

ภายใต้หัวข้อ "ท าดีไม่
ต้องเดี๋ยว" 

นายศุภณัฐ คล้องช้าง 
นางสาวธนัญญา แสนสุวรรณ 
นางสาวพิชญาภัค วิมลศรศักดิ์ 
นางสาวศรัญญา ชะเอม 

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการ
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ 
“ท าด…ีไม่ต้องเดี๋ยว”  
ระดับจังหวัดชัยนาท               
จากส านักงานวัฒนธรรม             
จังหวัดชัยนาท 

 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 ภาพถ่ายการเข้าร่วมการประกวดจัดท าหนังสั้นภายใต้หัวข้อ 
"ท าดีไม่ต้องเดี๋ยว" 

 
 
 

 

 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการประเมิน
เมื่อเทียบค่าเป้าหมาย  

คณิตศาสตร์ 38.00 53.32 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 46.00 64.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย 59.00 68.07 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สังคมศึกษาฯ 57.00 74.03 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ภาษาต่างประเทศ 42.00 61.41 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78.00 85.53 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
การงานอาชีพ 59.00 59.00 เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ศิลปะ 73.00 72.80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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๒๓ 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 
ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษา กลุ่มสาระฯ ที่มีผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย ได้แก่ การงานอาชีพ และ
กลุ่มสาระฯท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ ศิลปะ  
 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินเท่ากับและต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เป็นรายวิ ชาที่ต้อง
ปฏิบัติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนและผลงานนักเรียน จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง 
 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดจ านวน 6 กลุ่มสาระฯ 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 1 กลุ่มสาระฯ 
และต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 1 กลุ่มสาระฯ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน
รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. กิจกรรมสอนเสริมเติม
เต็ม/ติวเข้มผู้เรียน 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม               
ติวเข้มก่อนสอบวัดผลทางการ
ศึกษาระดับชาติ 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 เข้ารับการสอนเสริมคิดเป็นร้อยละ 
100  
เชิงคุณภาพ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๔ 

 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากกระบวนโครงงาน/กิจกรรม  ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2563 ดังตาราง 

 
ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
ภาค
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระฯ 
ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1 2.90 2.75 2.88 3.61 2.93 3.55 2.51 3.03 
2 3.06 2.94 2.87 3.48 3.22 2.61 2.09 3.40 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1 3.23 2.22 3.00 3.50 3.33 1.73 2.57 2.84 
2 3.13 3.00 2.83 3.11 3.37 3.46 2.65 2.79 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1 3.04 2.67 2.72 3.08 3.81 3.32 2.46 2.98 
2 2.92 3.13 2.90 3.10 3.22 2.29 2.63 3.23 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1 3.35 3.36 3.39 3.12 3.46 3.56 3.27 3.16 
2 3.05 3.27 3.48 3.15 3.55 2.90 3.06 3.47 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
1 3.25 3.10 3.37 3.28 3.33 2.66 3.34 3.30 
2 3.37 3.45 3.59 3.57 3.45 3.73 2.88 3.49 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1 3.66 3.26 3.28 3.69 3.74 3.76 3.61 3.59 
2 3.31 3.83 3.97 3.83 3.87 3.83 3.36 3.88 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วน

ใหญ่มีผลการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นจากภาคเรียนที่ 1 เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์             
สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมนักเรียน 
 นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นตามล าดับ  ดังนี้ 

 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

ระดับคะแนน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 68.06 25.33 33.49 37.22 
จังหวัด 53.61 26.81 29.42 32.71 
สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๕ 

ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 พัฒนาการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพัฒนาการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการเรียน

ระดับ3 ขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการเรียน

ระดับ3 ขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการเรียน

ระดับ3 ขึ้นไป 
คณิตศาสตร์ 30.00 33.25 35.00 53.70 38.00 53.32 
วิทยาศาสตร์ 40.00 48.40 43.00 58.52 46.00 64.88 
ภาษาไทย 53.00 55.32 56.00 59.20 59.00 68.07 
สังคมศึกษาฯ 51.00 52.69 54.00 67.58 57.00 74.03 
ภาษาต่างประเทศ 36.00 38.34 39.00 55.90 42.00 61.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 70.00 78.03 75.00 77.90 78.0 85.53 
การงานอาชีพ 53.00 54.53 56.00 60.62 59.00 59.00 
ศิลปะ 65.00 67.63 70.00 72.63 73.00 72.80 

  
 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม 

โรงเรียน 47.52 21.13 32.66 25.38 36.17 
จังหวัด 42.06 23.72 31.03 25.97 34.34 
สพฐ. 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32 

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๖ 

นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
ระดับคะแนน/

รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
โรงเรียน 41.85 41.87 47.52 20.98 18.86 21.13 27.17 27.46 32.66 
จังหวัด 44.62 40.34 42.06 25.57 22.58 23.72 28.45 27.84 31.03 
สพฐ. 48.16 42.59 45.22 31.04 26.03 26.33 30.75 29.29 33.04 

ประเทศ 47.31 42.21 44.36 30.72 25.41 26.04 30.51 29.20 32.68 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 (ต่อ) 
 

ระดับคะแนน/รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ สังคม 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
โรงเรียน 24.85 24.93 25.38 32.68 35.44 36.17 
จังหวัด 26.77 25.24 25.97 33.40 34.40 34.34 
สพฐ. 31.15 29.44 29.73 35.48 35.84 36.32 

ประเทศ 31.41 29.20 29.94 35.16 35.70 35.93 

 
         จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียน              
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับ
คะแนน/
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

โรงเรียน 52.34 58.56 68.06 27.21 22.26 25.33 34.71 30.07 33.49 27.37 31.75 37.22 
จังหวัด 51.70 52.33 53.61 27.63 24.39 26.81 34.43 29.19 29.42 27.71 30.33 32.71 
สพฐ. 55.04 55.06 55.18 29.10 26.72 25.82 30.28 29.91 30.17 36.43 33.32 34.14 

ประเทศ 54.42 55.14 54.29 30.04 26.73 25.46 36.10 30.07 29.89 29.45 33.25 34.38 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๗ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

85.00 100.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพทีสุ่จริตในอนาคต ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

ฝ่ายงานแนะแนวด าเนินการจัด
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 โดยการประสานความร่วมมือ
กับหน่ วยงานภายนอก เช่ น 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ บ า ล 
มหาวิทยาลัยเอกชน และกรม
แรงงานจังหวัดชัยนาท ในการให้
ค าแนะน า  ปรึกษา วางแผน
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคต  
 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 
100 ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ   



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๘ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. กิจกรรมการเรียนการ
สอนสู่อาชีพในอนาคต 
   - ห้องเรียนสู่อาชีพ 
(ช่างไฟฟ้า) 
   - ดนตรีสากล                 
(วงดุริยางค์) 
   - กีฬาฟุตบอล 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ เช่น ช่างไฟฟ้า ดนตรี
สากล และกีฬาฟุตบอล เป็นต้น 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ   

 

 ผลการที่ได้จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน และ                 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต 

 จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ ดังนี้ 
 
ตารางแสดงนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2563 

สถาบัน จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 55 78.00  
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ - - 
มหาวิทยาลัยของเอกชน - - 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 7 10.00 
สถาบันพยาบาล 3 4.00 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ - - 
ประกอบอาชีพ 5 8.00 

รวม 70 100 
 

 จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์สามารถเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๒๙ 

 พัฒนาการทีไ่ด้จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต 
 

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพัฒนาการที่ได้จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน               
ด้านความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริต
ในอนาคต อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประกอบอาชีพ  
ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 – 2563 

สถาบัน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 55 67.07  48 65.76 55 78.00  
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 11 13.41 4 5.48 - - 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 1.22 3 4.10 - - 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 10 12.20 7 9.59 7 10.00 
สถาบันพยาบาล 2 2.44 2 2.74 3 4.00 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ - - 1 1.37 - - 
ประกอบอาชีพ 3 3.66 8 10.96 5 8.00 

รวม 82 100 73 100 70 100 
 

จากตารางแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ได้จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต 
ของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓)  
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานสถิติการเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์               
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๐ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเยี่ยม 

80.00 98.08 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
    

1. ประชุมและแต่งตั้งคณะ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
     - กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
      - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา  
     - กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม                  
มีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ภูมิใจใน
ความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2. โครงการห้องเรียน               
สีขาว  
 

1. ประชุม วางแผนในการจัดท า 
กิจกรรม  
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. ทุกห้องเรียนด าเนินการห้องเรียน             
สีขาว ร้อยละ 100  
2. นักเรียนและครูทุกคน จ านวน 
710 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา/แนะน าที่
ถูกต้องจากผู้ที่เป็นแกนน าหรือครูที่
ปรึกษา  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๑ 

 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 104 - - 2 98.11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 120 2 - 1 99.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 99 11 - 3 97.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 117 - - 2 98.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 81 9 - 4 95.74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 70 - - - 100.00 

รวม 625 591 22 0 12 98.08 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 98.08 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด คือร้อยละ 80.00 
 
 พัฒนาการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มี พัฒนาการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้  
 

ปี
การศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของ
นักเรียน

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 
2563 98.11 99.19 97.35 98.32 95.74 100.00 ร้อยละ 80 98.08 

 
จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ผ่านการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2561-2563 คิดเป็นร้อยละ 56.94, 75.90 
และ ๙๘.08 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ทุกปีการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียน



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๒ 

อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับท่ี เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายชั้นเรียน                    
ปีการศึกษา 2563  

 
 
 

2 
รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

3 รายงานโครงการห้องเรียนสีขาว  ปีการศึกษา 2563 
 

 
 ๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

80.00 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ไทย                              
ภูมิปัญญาไทย ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 78.98 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารในกิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 91.25 มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวชิาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๓ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนถูกต้องตาม
หลักศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

3. กิจกรรมวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความ
กตัญญู กตเวทีต่อครูอาจารย ์
 

4. กิจกรรมวันลอย
กระทง 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเห็นความส าคัญ และ
สามารถสบืสานประเพณีของไทย 
 

5. กิจกรรมดนตรีไทย 
(นาฏศิลป์) 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชมรมนาฏศิลป์จ านวน 40 
คน รักและสามารถสบืสานดนตรี 
นาฏศิลป์ไทย  

 
 
 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย                   
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ด้านรักความเป็นไทย ดังนี้ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๔ 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็นไทย 

ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 106 - - - 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 123 - - - 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 113 - - - 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 119 - - - 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 94 - - - 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 70 - - - 100.00 
รวม 625 625 - - - 100.00 

 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายชั้นเรียน                    
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
ภาพกิจกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรัก
ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

80.00 98.08 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๕ 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลายจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมลูกเสือ -    
เนตรนาร ี

1. ประชุมคณะท างาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมที่
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เขา้ร่วม
กิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตยรู้จักปกครองตนเอง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 

3. โครงการพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- กีฬาต้านยาเสพติด 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มีความ
ประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านยิมที่พึงประสงค์ กตัญญูกตเวที 
รักความเป็นไทยและยอมรับ ความ
แตกต่าง พร้อมทั้งตระหนัก รู้คุณค่า 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๖ 

 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 จากการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในด้านเพศ วัย ศาสนา ส่งผลให้นักเรียนมีความผูกพัน ช่วยเหลือกัน
และกัน รุ่นพ่ีดูแลช่วยเหลือรุ่นน้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
วินัยของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้  

ตารางแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 106 104 - - 2 98.11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 123 120 2 - 1 99.19 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 113 99 11 - 3 97.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 119 117 - - 2 98.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 94 81 9 - 4 95.74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 70 70 - - - 100.00 

รวม 625 591 22 0 12 98.08 
 

 จากตารางพบว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผ่านการประเมินคุณลักษณะ                           
ที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 98.08 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด คือร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายชั้นเรียน                    
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

2 รายงานสรุปกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
 

3 รายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๗ 

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

4 
รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 ๔. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
1. นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

78.00 80.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มสีุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม จากโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ   
 

1. ประชุมคณะท างาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก –วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะ
อนามัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตาม
หลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 

2. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 78.32 ผา่น
เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทาง
กาย   
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๘ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. กิจกรรมประเมินวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (SDQ) 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (SDQ) 
3. สรุปประเมินผลกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ใน
กลุ่มปกติ 
  

 
 ผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมด้วยโครงการ/กิจกรรม
ที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม ดังนี้ 

 

ตารางแสดงข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามอายุของนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

น้ าหนัก ส่วนสูง 
จ านวน
นักเรียน 

น้ าหนักอยู่
ในเกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย
อยู่ในเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

น้ าหนักอยู่
ในเกณฑ์ 
 (ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน 

ส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

ส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย
น้ าหนัก

ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์ 

625 559 78.00 89.37 502 80.38 84.88 
 

 จากตารางแสดงน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามอายุพบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 84.88 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาคือ ร้อยละ 78.00 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 

 (ร้อยละ) 

 จ านวน
นักเรียน
ทัง้หมด 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ 

จ านวน
นักเรียน             

ผ่านเกณฑ์ 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ 

(คน) 

ร้อยละ 

78.00 625 490 78.32 135 21.68 

 
จากตารางแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีผลการ

ทดสอบสมรรถภาพที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.32 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ร้อยละ 78.00 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๓๙ 

ตารางสรุปผลการคัดกรองนักเรียน SDQ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย 
นักเรียน 
กลุ่มปกติ 
ร้อยละ 

ผลการประเมินนักเรียน (จ านวนนักเรียน) 

กลุ่มปกติ 
(คน) 

ร้อยละ 
กลุ่มเสี่ยง 

(คน) 
ร้อยละ 

กลุ่มมี
ปัญหา 
(คน) 

ร้อยละ 

625 78.00 592 94.72 33 5.28 - - 

 
จากตารางแสดงผลการการคัดกรองนักเรียน (SDQ) พบว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์     

อยู่ในกลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 94.06 แสดงว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีจุดแข็งในด้านวุฒิภาวะ
อารมณ์ ความประพฤติ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน สัมพันธภาพทางสังคม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 78.00 
 นอกจากนีน้ักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ยังแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี ดังนี้ 
  1. นักเรียนทีเ่ก็บของได้  จ านวน 46 คน  
  2. นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 73 คน 
  3. นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จ านวน 73 คน 
  4. นักเรียนเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 625 คน 
 จากพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีความ
ประพฤติดี  สร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา  ตลอดจนแสดงออกสมช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขไม่มีความขัดแย้ง บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ  ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๑ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  โดยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน Active learning และเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการ 
เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคลินิกหมอภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในเวทีต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  เช่น  โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย  คลังข้อสอบออนไลน์ เป็นต้น              
ผลจากกิจกรรมเหล่านี้โรงเรียนความคาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้และผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 จะเพ่ิมสูงขึ้น 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๔๐ 

 
การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การส่งรายงาน SAR ให้ต้นสังกัด 
2. การเผยแพร่ SAR ผ่านทางเว็บไซตโ์รงเรียน  
2. การประชุมผู้ปกครอง 
 
 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 การเผยแพร่ SAR ผ่านทางเว็บไซตโ์รงเรียน 
 
 
 

2 ภาพการประชุมผู้ปกครอง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๔๑ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ทิศทางของสถานศึกษา 
โดยมีกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้ง
ปณิธานความมุ่งหวัง ตั้งมั่นปรารถนาที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยร่วมกันระดมพลังปัญญา 
วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรองโดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้แผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  แต่สถานศึกษายังไม่มี
กระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
  
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ทิศทางของสถานศึกษาโดย
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
-จัดประชุมสรุปรายงาน
มาตรฐาน  
-จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2563  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม  
4. ลงมือปฏิบัติ  
-ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ  
-จัดท าเอกสารสารสนเทศแบบ
ประเมินรายมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ  
5. สรุปผลการประเมินพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพทุก
มาตรฐานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
เชิงคุณภาพ 
1. เป็นระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีมีผู้เกี่ยวข้อง 
เช่นผู้บริหาร  กรรมการ
สถานศึกษา ครู  ผู้ปกครอง  
นักเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายและด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. สามารถสรุปและส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แกหน่วยงาน 
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๔๒ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

 

คุณภาพตามมาตรฐาน  
6.รายงานผลกาประเมินพัฒนา
คุณภาพต่อต้นสังกัดแล
สาธารณชนทราบ 

ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาในกรอบเวลาที่
ก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

2. โครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผน 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563  
- กิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563  
-  กิจกรรมบ ารุงรักษาวัสดุ-
อุปกรณ์  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม/โครงการ  
4. ลงมือปฏิบติั  
- วเิคราะห์งบประมาณ 
นโยบาย และผลการประเมิน
แผนในปีท่ีผา่นมา  
- ประชุมวางแผนจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละฝ่าย  
- ประชุมชี้แจงและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ของฝ่ายจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน  
- ควบคุมการใช้งบประมาณของ
ทุกโครงการและน าเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ  
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
งานนโยบายและแผน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรมของโครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผนประจ าปี 
2563 น าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ  
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนครบทุกโครงการ ร้อยละ 
85.00 
2. การรายงานสรุปโครงการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนครบทุกโครงการ ร้อยละ 
85.00 
เชิงคุณภาพ  
1. แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษา 
 

3. โครงการส่งเสริมงานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม/โครงการ  
4. ลงมือปฏิบัติ  
- ประชุมผู้ปกครอง  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน ชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นมีการประสานความร่วมมือ
กันรอ้ยละ ๙0.00 
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๔๓ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการส่งเสริมงานชุมชน
และภาคีเครือข่าย (ต่อ) 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม/โครงการ  
4. ลงมือปฏิบัติ  
- ประชุมผู้ปกครอง  
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
-เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน/
องค์กร ภายนอก และชุมชน  
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ             
งานภาคีเครือขา่ยชุมชน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน ชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นมีการประสานความร่วมมือ
กันรอ้ยละ ๙0.00 
 
 เชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนได้รับความร่วมมือและ
การพัฒนาจากชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น จนเกิดความเชื่อม่ันและ
ศรัทธาจากชุมชน  

 
จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  จุดเน้นของ                
สพม. 5  นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า                 
เป็นคนดีมีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

3 
โครงการส่งเสริมงานชุมชนและภาคีเครือข่ายและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 
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๔๔ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
ระบบคุณภาพวงจร   Deming  Cycle  (PDCA : Plan, Do, Check, Action)  วัฒนธรรมขององค์กร  
กระบวนการบริหารงานตามเกณฑ์  OBECQA  แผนจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภาพ 
ระบบควบคุมภายใน งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

 
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  

ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์โดยภาพรวม 
 
 

ฝ่ายบริหาร จ านวน 
โครงการ/
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

แล้วเสร็จ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ความส าเร็จตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 
วิชาการ 25/83 24/69 1/14 96/83 
ทั่วไป 11/39 10/32 1/7 90/82 
งบประมาณ 6/13 6/13 - 100/100 
บุคคล 2/5 2/4 0/1 100/80 
กิจการนักเรียน 6/20 6/19 0/1 100/95 
อ านวยการ 1/1 1/1 - 100/100 

รวม 51/161 49/138 1/23 96/83 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์โดยภาพรวม 
 
 จ านวน 51 โครงการ      ด าเนินการเสร็จแล้ว 49   โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  96 
 จ านวน 161 กิจกรรม   ด าเนินการเสร็จแล้ว 138  กิจกรรม     คิดเป็นร้อยละ  83 
 
หมายเหตุ  บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 
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๔๕ 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานโรงเรียน 
กิจกรรม ๕ ฝ่ายงานประสาน 
การบริหารจดัการท่ีดี  
 

1. ขั้นวางแผนการด าเนินงาน 
(Plan)  
- ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do)  
กิจกรรมที่ 1 ประสานงาน      
การบริหารจัดการที่ดี  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)  
- ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน  
4. ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการ
ท างาน (Action)  
-รายงานกิจกรรมประจ าปี 
2563  
- น าผลการประเมินปรับปรุง
แก้ไข  

เชิงปริมาณ  
1. มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในงานทั้ง ๕ ฝ่ายร้อยละ ๙๐.00  
เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรเกิดความพึงพอใจ  
 

2. โครงการวางแผนและ
พัฒนาระบบวิชาการ 
-กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
วิชาการ  
-กิจกรรม Open House  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม/โครงการ  
4. ลงมือปฏิบัติ  
5. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ  
1. ครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน
พึงพอใจต่อระบบงานวิชาการ  
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  
ทางดา้นวิชาการ รอ้ยละ 100  
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนมีข้อมูลในการเผยแพร่
ผลงานให้แก่สาธารณชนรับทราบ 

3. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการเงิน 
-กิจกรรมพฒันาระบบเอกสาร
หลักฐานทางการเงิน  
-กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรม/โครงการ  
4. ลงมือปฏิบัติ  
- ก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
1. งานโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนสามารถด าเนินการ
เบิกจา่ยไดต้ามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รอ้ยละ 100 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการเงิน (ต่อ) 
 

-ส ารวจ วิเคราะห์ ระบบ
เอกสารทางการเงิน  
-ด าเนินการจัดท าเอกสาร  
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ  
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข 

เชิงคุณภาพ  
1. งาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน สามารถดาเนินการ
เบิกจา่ยตามแผนปฏิบัติการ ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
และถูกตอ้งตามระเบียบของทาง
ราชการ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

4. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
2. วางแผนกิจกรรมในโครงการ  
3. ลงมือปฏิบัติ  
- ส ารวจความต้องการ
อัตราก าลัง/ด้านขีด
ความสามารถจัดท าแผน
อัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง
และจ านวนบุคลากรที่ต้องการ 
ตามคุณสมบัติ  
-จัดระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
- น าผลการประเมินขีด
ความสามารถทักษะสมรรถนะ
มาทบทวนปรับปรุงพัฒนา 
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข 

เชิงปริมาณ  
1. ปีการศึกษา 2563  มีครูที่สอน
ตรงตามวิชาเอกคิดเป็นร้อยละ  
100 
2. สัดส่วนของครูต่อจ านวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น
อัตราส่วน  1:17.13   
เชิงคุณภาพ  
1. ครูมีทักษะสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนได้ดเีลิศ ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  

5. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
-กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียน
ยากจน  
 
 

1. ประชุมคณะท างาน  
2. วิเคราะห์เอกสารที่ต้องใช้ใน
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ด าเนินการจัดท าเอกสาร
เครื่องมือ  
4. ชี้แจงประชาสัมพันธ์  
5.ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ  
1. สามารถพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีบริหารการจัด
และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างครบถ้วนร้อยละ 100  
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๔๗ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มนกัเรียนที่มีปัญหา เรื่อง 
เพศ, ยาเสพติด, การทะเลาะ
วิวาท  
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

 

6.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
7.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้าน
รา่งกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ส่งผลให้ 
2. โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2653 ประเภทสถานศึกษาขนาด
กลาง ระดับทอง จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการส่งเสริมการนิเทศ
ภายใน 
-กิจกรรมการนิเทศภายใน  
 

1. ขออนุมัติดาเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรมในโครงการ  
4. ด าเนินการนิเทศ  
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรมของโครงการส่งเสริม
การนิเทศภายใน และน าผลการ
ประเมินปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ  
1. ครูร้อยละ ๙๐.00 ได้รับการ
นิเทศ การจัดการเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ  
1. ครูได้รับการนิเทศและสามารถน า
ผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา การ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

                  
จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีการบริหารงานเชิงระบบในการ

บริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย                  
ที่เก่ียวข้องส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 

1. การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ในด้านที่ 1  ระดับ ดีเลิศ 
ด้านที่ 2 ระดับ ดีเลิศ และด้านที่ 3 ระดับ ดีเลิศ  

2. ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. รางวัลรางวัลบัณณาสสมโภช ประจ าปี 2563   
4. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ระดับประเทศ  ประเภทสถานศึกษา

มัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
5. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2563 จากกระทรวงแรงงาน 
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๔๘ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง   

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 
และรายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
โครงการวางแผนและพัฒนาระบบวิชาการ 
และรายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

3 
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน 
และรายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

4 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และรายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

5 
โครงการส่งเสริมการนิเทศภายในและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            

 โรงเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้ เปิดสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน                            
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 หลักสูตรสถานศึกษาที่ว่าด้วยแผนจัดการเรียนการสอนว่าที่ แพทย์ พยาบาล ทหาร ต ารวจ วิศวกร 
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)แผนการเรียนว่าที่ คุณครู มัคคุเทศก์ ทนายความ นักแปลภาษา (ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)  แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา งานเกษตร งานช่างทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( IS1-IS3) ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามความสนใจ เช่น  ห้องเรียนโครงการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้โรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
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๔๙ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรมในโครงการ  
เป็นโครงการที่พัฒนาหลักสูตรที่
เป็นแนวทางให้คณะครูได้จัดการ
เรียนการสอนที่ตรงตามความ 
สามารถและตรงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551  
4. เป็นโครงการที่พัฒนาในด้าน 
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
ความสนใจของผู้เรียน จัดการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวน การ
เรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นปัจจุบันและมีสาระครบถ้วน
สมบูรณ์ ร้อยละ 100  
2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนร้อยละ 95.00 
เชิงคุณภาพ 
1 .โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ  
2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ  

2. โครงการห้องเรียน
โครงการพิเศษ 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนและด าเนินงานตาม
โครงการ  
- จากการด าเนินงานของ
โครงการห้องเรียนโครงการพิเศษ
ส่งผลให้ โรงเรียนมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ส าหรับพัฒนานักเรียนด้านทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และ เทคโนโลยี เป็นรูปธรรมโดย
เกิดเป็นผลงานในรูปแบบ
โครงการค้นคว้าอิสระ และ
สามารถน าไปขยายผลให้แก่ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องโครงการพิเศษทุกคน
ไดร้ับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่าง
เต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นร้อยละ ๘3.00  
3. มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลายและเพียงพอกับนักเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เต็มตามศักยภาพ 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ  
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๕๐ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการห้องเรียน
โครงการพิเศษ (ต่อ) 

นักเรียนห้องเรียนอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งผลให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะ/
มหาวิทยาลัยที่ตรงตามความ
ต้องการของตนเองได้ร้อยละ 
100 

2. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ สาหรับพัฒนานักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี เห็นผลเป็นรูปธรรมที่จะนา
มาพัฒนาผู้ที่สนใจและมีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี เพ่ือนาไปขยายผลให้แก่
หอ้งเรียนอื่นๆ ภายในโรงเรียนซึ่งถือ
เป็นการวางรากฐานการศึกษาให้
แข็งแกรง่ตอ่ไป 

3. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 8 กลุม่ 
-รับการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
-ประชุม อบรม สัมมนา 
เผยแพร่ ให้ความรู้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการตาม
โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนและด าเนินงานตาม
โครงการ  
-บูรณาการการจัดการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุม่สาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
-ประชุม อบรม สัมมนา เผยแพร่ 
ให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คร ูนักเรียน 
และบุคลที่เกี่ยวข้อง  
4.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
5.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  
 

เชิงปริมาณ 
1. ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เขา้ร่วม
กิจกรรมกับโครงการ สถานศึกษา
พอเพียง รอ้ยละ 75.00 
2. นักเรียนด าเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต รอ้ยละ 75.00 
3. นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพและเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
รอ้ยละ 75.00 
เชิงคุณภาพ 
1. ครู และนักเรียนมีความรู้ เขา้ใจ 
สนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
โครงการสถานศึกษาพอเพียง  
2. นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
มีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ 
คุณภาพชีวิตได้เป็นอยา่งดี  
3. นักเรียนมีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้อยู่ในเกณฑ์ดี  
4. นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม 
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๕๑ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 
 

 ศักยภาพและเพ่ือเป็นเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ฯ 

4. โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. ขออนุมัติด าเนินการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรมและ
ด าเนินงานในโครงการ   
กิจกรรมที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมที่ 2 สื่อสารสองภาษา  
กิจกรรมที่ 3 ร่วมคิดและผลิตผล
งานอย่างสร้างสรรค์  
กิจกรรมที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก  
กิจกรรมที่ 5 รองรับการประเมิน  
4. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
5. รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้สูงกว่าปี
การศึกษาเดิม อย่างน้อยร้อยละ 3  
2. นักเรียนโรงเรียนมีทักษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สูงขึน้กว่า
ปีการศึกษาเดิม อย่างน้อยร้อยละ 5  
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์
ในการคิดนวัตกรรม อย่างน้อยร้อยละ 
60.00 ของนักเรียนทั้งหมด  
4 .นักเรียนมีทักษะความรู้
ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Independent Study) และ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา IS ให้กับนักเรียนทุกคนได้ร้อย
ละ 100  
5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ัง 8 ข้อ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80.00 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน
การเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน 
ส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียน  
บนพื้นฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมี
การใช้กระบวนการคัดกรองในระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่ จุดสูงสุด
แห่งศักยภาพ 
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๕๒ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. ขออนุมัติด าเนินการตาม

โครงการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3.วางแผนกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามโครงการ เช่น 
- ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี                  
- ทัศนศึกษา 
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
- ส่งเสริมทักษะต่างๆ ในการ
ด าเนินชีวิต 
4.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
5.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนเข้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาตนเอง ตามความ
ถนัด ความสนใจ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ อดทน  
2.นักเรียน รู้จักช่วยเหลือ /บ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับและ อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างกับผู้อ่ืน  
3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเอง
ถนัด และสนใจอย่างมีความสุข 

 
             จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด สามารถน าไปใช้ในวิถีชีวิต 
พัฒนาสู่อาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคต ะนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้เข้าศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของผู้เรียนตลอดจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับ
สถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค ประเทศ 
 

ตารางสรุปผลนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

สถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 55 78.00 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ - - 
มหาวิทยาลัยของเอกชน - - 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 7 10.00 
สถาบันพยาบาล 3 4.00 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ - - 
ประกอบอาชีพ 5 8.00 

รวม 70 100 
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โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๕๓ 

  จากตาราง แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เมื่อจบหลักสูตรทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพสามารถเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ผู้ปกครอง  ชุมชน เกิดความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย  
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และรายงานผล
การด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 โครงการห้องเรียนโครงการพิเศษและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและรายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

4 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินโครงการ                         
ปีการศึกษา 2563 

 

 
2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการอบรม

เพ่ิมพูนความรู้ ในด้านการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะและกระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง มี
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสารจากครูต่างชาติ ด้วยวิธีการจัดโครงการอบรมสัมมนาโดยให้บุคลากรทุก
ท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และจัดโครงการศึกษาดูงาน โดยให้บุคลากรได้
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอ่ืน น ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงให้โอกาสแสดงความสามารถ ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ส่งผลให้การบริหารการศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรม
ภายในองค์กร  แสดงถึงความรักและความผูกพัน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ตั้งใจท างานเต็มความสามารถและ
ท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิผล   
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๕๔ 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนางาน
บุคลากร 
-กิจกรรมส่งเสริมครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง  
-กิจกรรมดูงานแหล่ง
เรียนรู้ หรือสถานศึกษาอ่ืน  
-กิจกรรมส่งเสริมขวัญ 
ก าลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติ  
-กิจกรรมจัดจ้างครูผู้สอน
และบุคลากรส่งเสริมการ
จัดการศึกษา  
-จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  
-จัดจ้างนักการภารโรงและ
ยามรักษาความปลอดภัย  
-เงินสมทบประกันสังคม  

1. ขออนุมัติด าเนินการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรมและ
ด าเนินงานในโครงการ  
- โรงเรียนจัดประชุม อบรม  
- เข้ารับการอบรม สัมมนาโดย
หน่วยงานอื่น  
- ส่งเสริมโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  
- ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วย
ระบบ TEPE Online (Teahers 
and Educational Personnels 
Enhancement Based on 
Mission and Funtional Areas 
as Major)  
- ได้รับการนิเทศภายในโดยฝ่าย
บริหาร  
- จัดของเยี่ยมครูเจ็บป่วยโดย
มอบกระเช้าของเยี่ยม  
- จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ครู
และบุคลากร  
- จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่
ครูที่ได้เลื่อนต าแหน่ง หรือเลื่อน 
วิทยฐานะ หรือรับรางวัลดีเด่น  
โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชย 
โดยจัดท าเกียรติบัตร หรือมอบ
ช่อดอกไม้  
- จัดกิจกรรมต้อนรับครูบรรจุหรือ
ครูย้าย มอบของที่ระลึกและจัด
งานเลี้ยง  
- เป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลศพครู
และสมาชิกครอบครัว มอบพวง
หรีด มอบเงินบาเพ็ญกุศลศพ  

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดร้ับการพัฒนาตนเอง คนละไมต่่ า
กว่า 50 ชั่วโมง/ปี  
2. โรงเรียนจัดศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ หรือสถานศึกษาอ่ืน  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
3. จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยว 
ชาญในสาขาเฉพาะจ านวน 3 คน  
4. จัดจ้างนักการภารโรงและยาม
รักษาความปลอดภัย จ านวน5 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรมีความรอบรู้มี
ทักษะสามารถนาไปพัฒนางานใน
หนา้ที่และพัฒนาโรงเรียนได้ 
2. ครูและบุคลากรศึกษาดูงาน 
แหล่งเรียนรู้หรือสถานศึกษาอ่ืนและ
น ามาพัฒนาตนเองให้มีความก้าว 
หนา้ในหน้าที่การงานมากข้ึน  
3. สามารถจัดหาครูผู้สอน บุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียง 
พอต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  
4. ครูและบุคลากรมีความผูกพัน 
กับโรงเรียน มีขวัญและก าลังใจ  
จึงเกิดความทุม่เท และเอาใจใส่ใน
การท างานเพ่ือบรรลุถึงผลส าเร็จของ
องค์กร  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๕๕ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนางาน
บุคลากร (ต่อ) 
 

- มอบเกียรติคุณบัตรแก่ครูที่อุทิศ
ตนให้แก่ราชการ โดยไม่มีวันลา
ในรอบปี  
-ติดตามการเขา้ประชุม อบรม 
สัมมนา การนาความรู้ไปใช้ใน  
การพัฒนางาน  
4.ติดตามประเมินผลกา
ด าเนินงานตามโครงการ 
5.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข  
 

 

 

จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สถานศึกษาบริหารจัดการโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรภายในโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมภายในองค์กร  แสดงถึงความรักและความผูกพัน  ช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน ตั้งใจท างานเต็มความสามารถและท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อตนเองและสถานศึกษา  

 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
โครงการพัฒนางานบุคลากรและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 รายงานผลการปฏิบัตริาชการของครู/บุคลากรโรงเรียน 
 

3 ข้อมูลรางวัล/วิทยฐานะ ต่างๆของครู 
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โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๕๖ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการจากจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติ
ได ้
 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิ
ทัศน์ 
-กิจกรรมบ ารุงรักษาและดูแล
ความปลอดภัย  
-กิจกรรม รับปรุงระบบ
บริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน  
-กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุม
มโนรมย์  
-กิจกรรมปรับปรุงมุมอับบริเวณ 
ใต้ถุนอาคาร 3  
-กิจกรรมจัดท าที่จอดรถส าหรับ
นักเรียน  
-กิจกรรมท าหลังคา copper 
way ระหว่างอาคาร 3 ถึง
อาคารกาญจนาภิเษก  
-กิจกรรมที่จัดท าหลังคา 
copper way หน้าอาคาร 3  
-กิจกรรมที่ปรับปรุงห้องน้ า
หญิง  
-กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ าชาย  
กิจกรรมสร้างรั้วด้านทิศใต้  
 

1. ขออนุมัติด าเนินการ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. วางแผนกิจกรรมและ
ด าเนินงานในโครงการ  
4.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
5.รายงานโครงการการจัด
กิจกรรม และน าผลการ
ประเมินปรับปรุงแก้ไข  
 

เชิงปริมาณ  
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ทุกหลังให้อยู่ในสภาพ
ที่ด ีคิดเป็นร้อยละ 100 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทุกจุด
ให้อยู่สภาพที่ดี ปลอดภัย คิดเป็นร้อย
ละ 100 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาทุก
จุดให้อยู่ในสภาพดี คิดเป็นร้อยละ 
100 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ า
อาคารทุกหลังให้มีสภาพที่ดี เพียงพอ
กับการใช้งาน 
5. ปรับปรุง ดูแลรักษา สถานที่ใหมี้
ความสะอาด รม่รื่น สวยงาม
ตลอดเวลา  
เชิงคุณภาพ  
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอ้งเรียน ห้องประกอบมีความม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัย มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน  
2. อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ประจ า
อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา อยู่ใน
สภาพที่ดี มีความสะดวกในการใช้งาน 
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๕๗ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิ
ทัศน์ (ต่อ) 
 

 และเพียงพอ  
3. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น 
สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้ 
ทางธรรมชาติที่หลากหลายและมี
สถานที่พักผ่อนให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

2. การท าประกันอุบัติเหตุหมู่ 
ให้กับครู บุคลากร และ
นักเรียนของโรงเรียน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 1. โรงเรียนได้ท าประกนัอุบัติเหตุหมู่
ส าหรับครู  บุคลากร และนักเรียนคิด
เป็นร้อยละ 100   

3. การติดตั้ง Control and 
Safety Systems 

ติดตั้งทุกอาคารเรียน 1. Control and Safety Systems มี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดี เช่น เมื่อมี
ไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์นี้ท างานทันที 
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในมีความปลอดภัย 

4. การติดตั้งถังน้ ายาเคมี
ดับเพลิงครบทุกอาคาร และ
ทุกช้ันๆละ 2 ถัง ทางข้ึน
บันไดทั้ง 2 ด้าน 

ตลอด 24  ชั่วโมง 1. โรงเรียนจัดให้มีการฝึกอบรม สาธิต 
ฝึกการใช้ถังเคมีน้ ายาดับเพลิงขณะเกิด
เพลิงไหม้ พร้อมทั้งตรวจสภาพถังน้ ายา
เคมีดับเพลิงให้มีคุณภาพ โดยช่าง
ช านาญการและพร้อมใช้เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินคิดเป็นร้อยละ 100   

5. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยด้านโภชนาการ  
(สคบ.) 

ภาคเรียนละ 2  ครั้ง 1. ครูและนักเรียนชุมชุน สคบ.ได้มี
การตรวจความปลอดภัย ด้าน
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ให้การแนะน าแก้ไขส่งผลให้  
การโภชนาการในโรงเรียนสะอาด              
ถูกสุขอนามัย คิดเป็นร้อยละ 100   

6. โครงการขับข่ีปลอดภัยใส่ 
หมวกนิรภัย  100 %  

ทุกวันท าการ 1. ครู บุคลากรและนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 100 % 

7. การควบคุม ตรวจสอบรถ
รับ-ส่งนักเรียน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 1. เจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนให้ความ
ร่วมมือ ปฏิบัติตามระเบียบ 

8. การว่าจ้างรถรับจ้างพา
นักเรียนไปนอกสถานที่ 

ทุกครั้งที่ด าเนินการ 1. ครูที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 

9. การตระหนักการเกิด
อุบัติเหตุจากการเรียนการสอน
รายวิชาพลศึกษา 

ทุกวันท าการ 1. ตรวจสภาพของสนามกีฬา ได้แก่ 
พ้ืนสนาม โครงเหล็กประตูฟุตบอล 
แป้นบาสเกตบอล 
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๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
10. ระเบียบ แนวปฏิบัติการ
ใช้ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

ทุกวันท าการ 1. ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 100   

11. การดูแลความสะอาด 
และความปลอดภัยทั้งในและ
นอกอาคารเรียน 

ทุกวันท าการ 1. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีความสะอาด มั่นคงปลอดภัย พร้อม
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

12. จัดเวรยามของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา 

ทุกวันท าการและวันหยุด 
ราชการ 

1. ครู  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
อย่างเคร่งครัดคิดเป็นร้อยละ 100   

           

 จากการด าเนินการส่งผลให้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบอย่างเพียงพอ จดัให้มีห้องสมุดการเรียนรู้
ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการเพียงพอจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายสะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้
งาน มีภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ  
           นอกจากการด าเนินงานดังกล่าวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ยังมีมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยให้ความรู้ สร้างความตระหนักอันตรายผลกระทบต่อ
ตนเอง ส่วนรวม  จัดให้มีการคัดกรอง การตรวจสอบการเข้าออกสถานศึกษา  การปฏิบัติตามประกาศอย่าง
เคร่งครัด  
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์และ
รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 รูปภาพประกอบอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้เช่น มีคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนพิเศษและ
ห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณ
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้
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๕๙ 

ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น และน าเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการจัดท าการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
          โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในโรงเรียน 
-กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ ประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  
-กิจกรรมการจัดท าน าเสนอ
ระบบสารสนเทศ  
-กิจกรรมจัดท าปรับปรุงข้อมูล 
(Data on web)  
-กิจกรรมต่ออายุโดเมนเนม  
 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน  
2. ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือวางแผนการจัดเก็บข้อมูล 
3. ด าเนินงานในโครงการ  
สารสนเทศของโรงเรียน  
-ก าหนดขอบขา่ยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  
-เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัด
ประมวลให้เป็นสารสนเทศด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
-จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดท าระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน ทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และ
อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) 
 -รวบรวมสารสนเทศในทุกๆ 
ด้านของโรงเรียนจัดท าจัดพิมพ์ 
และน าเสนอสารสนเทศของ
โรงเรียนให้พร้อมในการน าไปใช้ 
เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ในรูปแบบของเอกสาร และ
อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์)  
-จัดท าปรับปรุงข้อมูล ๆ (Data 
on web) ให้มีความสมบูรณ์ 
และมีความเป็นปัจจุบัน  
-ท าสัญญาต่ออายุโดเมนเนม  
 
 

เชิงปริมาณ  
1. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
สามารถเขา้ถึง สารสนเทศของ
โรงเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ผู้ปกครองบุคคลภายนอก 
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศของ
โรงเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ี
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  
2. โรงเรียนสามารถนาขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
3. โรงเรียนให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่คณะครู นักเรียน 
บุคคลและหนว่ยงานอ่ืนได้ 
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๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 Ulitphaiboon.ac.th เป็นเวลา  

1 ปี  
-มีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ พร้อม
ในการน าไปใช้งาน และน าเสนอ
เผยแพร่ ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์)  
4. สรุปรายงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2563  
5. น าผลการประเมินโครงการ 
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงงาน  
เพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นใน 
ปีการศึกษา 2564 

 

 
นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ได้น าระบบบริหารจัดการ เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด 

ที่น ามาใช้ ได้แก่ ระบบการวัดผลประเมินผล SGS  ระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC)  ระบบ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (CCT) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS)  จากการด าเนินการดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการของครูบุคลากร และนักเรียนให้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
และพร้อมใช้งานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
การใช้  Line  email  Facebook ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนในชั้นเรียน 

 

3 website โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 

4 Facebook:  โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
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๖๑ 

 
 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  
 1. โรงเรียนต้องจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกฝ่ายได้ด าเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมตามจุดเน้นประเด็นหลัก   ทั้งในด้านวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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๖๒ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  

๑. ครมีูการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
            โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความ
ยากง่าย ความซับซ้อน โดยมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นที่สอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ การสอนแบบโครงงานในรายวิชา IS การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุม โดยมีข้อก าหนดของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ดังนี้ 
 

ข้อก าหนด วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลก่อนเรียน 
3. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
4. ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล 
5. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
6. ประเมินผลแต่ละหน่วย 
7. บันทึกหลังการสอน 
8. นิเทศและประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
9. วิเคราะห์และประเมินผลรวม 
10. รายงานผลการสอนและ
วิจัยในชั้นเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ 
การสื่อสารได้ 
 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และ
การเขียนสื่อความ  
ระดับดเียี่ยม 

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

1. ร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
2. ร้อยละ ๗๘ 
 
 
 
 
3. ร้อยละ ๘๕ 
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๖๓ 

ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายโรงเรียน และเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ได้ โดยใช้เทคนิคการ
สอน ดังนี้        

1. การอธิบาย 
2. การสาธิตทดลอง 
3. การใช้เกมประกอบ 
4. สถานการณ์จ าลอง 
5. กรณีตัวอย่าง 
6. บทบาทสมมุต ิ
7. การแก้ไขสถานการณ์ 
8. โปรแกรมส าเร็จรูป 
9. ชุดการสอน 
10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
11. โครงงาน 
12. การถาม-ตอบ 
13. การสืบสวนสอบสวน 
14. กลุ่มสืบค้นความรู้ 
15. กลุ่มสัมพันธ์ 
16. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
17. ความคิดรวบยอด 
18. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
19. การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
20. การเรียนรู้จากห้องสมุด 
21. การพัฒนากระบวนการคิด 
22. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
23. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
24. การแก้ปัญหา 
25. อริยสัจ 4 
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๖๔ 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ทีใ่ช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
 

 
ที ่

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู ้

รายวิชาพื้นฐาน 

จ านวนครูทีใ่ช้เทคนิคการสอน     
ที่หลากหลาย 

ร้อยละ 

1 39 39 39 100 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100          
มีการใช้เทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอนของคร ู

นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ยังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานครูฝ่ายวิชาการ 
2. ประชุมชี้แจงและด าเนิน 
กิจกรรมครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๔๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นใน
ระดับดี  
เชิงคุณภาพ 
๑. ครมูีการพัฒนากระบวนการ การ
เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. โครงการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 8 กลุ่มสาระและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2. ประชุมชี้แจงและด าเนิน 
กิจกรรม  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้  
      - กิจกรรมแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตาม 
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
พร้อมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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๖๕ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๓. โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การศึกษา และพัฒนาการ
จัดการสอนออนไลน์ 
   - กิจกรรมผลิตสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

1. ประชุม วางแผนในการ
จัดท ากิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมประกวดสื่อ/
นวัตกรรมกรเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
  

 
 ผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ของครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563  
          จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ส่งผลให้ครูเป็นผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาพื้นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับนโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที ่
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู ้

รายวิชาพื้นฐาน 

จ านวนครูที่มีแผนสอดคล้องกับ
นโยบายโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 

1 39 39 39 100 

       จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องนโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็น ร้อยละ 100 

 
ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ที่จัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

          จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ที่จัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมี
การเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

ที ่
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่มีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ้

จ านวนครูที่มีการเผยแพร่
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

1 39 39 39 100 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๖๖ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

๑ 
โครงการและรายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๒ 
โครงการและรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๓ 

โครงการและรายงานผลโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการศึกษา และพัฒนาการจัดการสอนออนไลน์               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 

 

 
 
๓.๒ ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
๑. คร ูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต อย่างทั่วถึงพร้อมใช้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน โดยครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอนของคร ูดังนี้ 
 

ที ่ สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน จ านวนครูทั้งหมด จ านวนครูที่ใช้ ร้อยละ 
1. Kahoot 39 22 56.41 
2. Google Form 39 31 79.49 
3. Google Classroom 39 26 66.67 
๔. Google Drive 39 32 82.05 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๖๗ 

ที ่ สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน จ านวนครูทั้งหมด จ านวนครูที่ใช้ ร้อยละ 
๕. Google Meet 39 36 92.30 
๖. YouTube 39 38 97.44 
๗. PowerPoint 39 37 94.87 
๘. Line 39 38 97.44 
๙. Facebook 39 37 94.87 

๑๐. DLIT 39 21 53.85 
๑๑. Padlet 39 1 2.56 
๑๒. Canva 39 21 53.85 
๑๓. Quizizz 39 2 5.13 
๑๔. Zoom 39 35 89.74 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนตามความถนัด  ความเหมาะสมกับรายวิชา และสามารถน าไปบูรณา
การกับรายวิชาต่าง ๆ ได้ 
         โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนเชิญวิทยากร
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ในปีการศึกษา 256๓  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ชื่อหน่วยงาน เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 
๑ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท เยาวชนไทยหัวใจสะอาด ๑ 
๒ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ก้าวท้าใจวัยใส ๑ 
๓ วิทยากรจิตอาสา 904 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ๑ 

๔ สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอมโนรมย์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

๑ 

5 ราชันย์ ออแกนิก ฟาร์ม 
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ภายใต้
โครงการ Zero waste 

1 
 

 นอกจากนีโ้รงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ยังส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑. โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
การศึกษา และพัฒนาการ
จัดการสอนออนไลน์ 

1. ประชุม วางแผนในการ
จัดท ากิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีอินเตอร์เน็ตใช้
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีอินเตอร์เน็ต
ส าหรับศึกษาค้นคว้าในการเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๖๘ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   - กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไว้บริการครูและ
นักเรียน 

3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒. โครงการพัฒนาวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมวินัย
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   - เยาวชนไทยหัวใจสะอาด 
   - ก้าวท้าใจวัยใส 
   - สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
   - การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
   - การเลี้ยงหนอนแมลงวัน
ลาย  
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐.00 รูจ้ักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  สามารถ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กตัญญูกตเวที รักความเป็นไทยและ
ยอมรับ ความแตกต่าง พร้อมทั้ง
ตระหนัก รู้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม    

 
 ผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จากกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ครูเป็นผู้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ทีใ่ช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

ที ่
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูทีใ่ช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

1 3๙ 3๙ 100 

       จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๖๙ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 
และพัฒนาการจัดการสอนออนไลน์  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
รายงานโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
 

๓. ภาพกิจกรรมการอบรม 
 

 
 
 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
๑. ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน                  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
  

ที ่ ชื่อกิจกรรม กลุ่มสาระฯ ผู้รับผิดชอบ 
1. วันสุนทรภู ่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
2. กิจกรรมวันฮาโลวีน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
4. กีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
6. วันขึ้นปีใหม่ กลุ่มสาระฯศิลปะ 
7. วันอาเซียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นรายได้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
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๗๐ 

           นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแบบแผนและขั้นตอน 
ในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่ท าให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนส่งเสริม แก้ไข พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้โรงเรียนยังก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น รับทราบจากการโทรศัพท์  E-mail  
จดหมาย และรับทราบด้วยวาจา 
           โดยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีการส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกจาก

โครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมวันภาษาไทย 
และวันสุนทรภู่ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 78.98 มีพัฒนาการ
ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. นักเรียนแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ มีพัฒนาการในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                        
มีสมรรถนะที่ส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
   - กิจกรรมวันเทศกาล
ส าคัญ 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมวันฮาโลวีน 
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารคิดเป็นร้อย
ละ 39 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
2. นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

๓. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้พัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ได้เต็มตามศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
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๗๑ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

   - กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
   - กิจกรรมกีฬาต้าน             
ยาเสพติด 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมกีฬาต้าน                     
ยาเสพติด 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐.00 เข้าร่วม
กิจกรรมภายในโรงเรียน หรือเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐.00 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. เจตคติท่ีดีต่อการออกก าลัง การเล่น
กีฬาไทย กีฬาสากล 
 

๕. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   - กิจกรรมค่ายทักษะ
คณิตศาสตร์ 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม  

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 75.00 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
กับระดับชั้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
 
 

๖. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   - กิจกรรมการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐.00 เข้าร่วม
กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และนาฏศ ิลป์ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 

๗. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมอาเซียน 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมวันอาเซียน 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ระดับ 3 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๗๒ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๘. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
   - กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ
เหลือใช้ให้เป็นรายได้ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      - กิจกรรมประดิษฐ์เศษ
วัสดุเหลือใช้ให้เป็นรายได้ 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะ
กระบวนการ ในการจัดการด าเนินการ
งานจ าลองอาชีพ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 

๙. โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
      - กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      - กิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่มี
ปัญหา เรื่องเพศ, ยาเสพติด, 
การทะเลาะวิวาท 
      - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. โรงเรียนมีบริหารการจัดและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 
2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กตัญญูกตเวที รักความเป็นไทยและ
ยอมรับ ความแตกต่าง  

 
 ผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์                                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          จากกระบวนการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ส่งผลให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการใน
รายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ที ่ จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้มี 

การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชา 
ร้อยละ 

1 8 ๘ 100 
 

       จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก                 
โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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๗๓ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 ภาพกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
๑. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้จัดท าระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับรายวิชา กระบวนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูมี
เครื่องมือการวัดประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพผู้เรียน จากนั้นน าผลที่ได้จากการวัดประเมินผลผู้เรียน
มาท าการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ และสรุป แล้วน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
 จากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบดังกล่าว ส่งผลให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ มีเครื่องวัดผลและวิธีการประเมินผลผู้เรียนที่เป็นระบบ ครอบคลุม และทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน  
           นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียนจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานครูฝ่ายวิชาการ 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๔ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2. ประชุมชี้แจงและด าเนิน 
กิจกรรมครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ ๔๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นใน
ระดับดี  
เชิงคุณภาพ 
๑. ครมูีการพัฒนากระบวนการ การ
เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๒. โครงการพัฒนางานวัดผล 
ประเมินผล 
 

1. ประชุม วางแผนในการ
จัดท ากิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3. สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๙๗ สามารถด าเนินการได้
ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
  

 
 ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนของครูโรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรยีนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 

ที ่
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูทีมี่การตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 

1 3๙ 3๖ 92.31 

 จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนและน าผลข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 92.31 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
ที่มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล 

 

ที ่
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูทีมี่เครื่องมือวัด 
และวิธีการประเมินผล 

ร้อยละ 

1 3๙ 3๖ 92.31 

           จากตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 92.31 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๕ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน                             
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

2 
รายงานโครงการพัฒนางานวัดผล ประเมินผล 
ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ปีกศ.๒๕๖๓  

ผลการ
ประเมิน 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
๑. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ก าหนดให้ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวิจัยในชั้นเรียนนับว่ามี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ครูสามารถใช้เพ่ือศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  ท าให้เกิดการพัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ความรู้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นและทดลองแล้วให้กับผู้อ่ืน
ได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 นอกจากนี้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ความร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ 
การน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ของครู  
           

 โดยการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นี้ ส่งผลให้ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ค้นพบรูปแบบ สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียน แก้ไขปัญหาผลการ
เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ใฝ่เรียน และจบการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๖ 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑. โครงการส่งเสริมการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2. ประชุมชี้แจงและด าเนิน 
กิจกรรม  
3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

๒. โครงการส่งเสริมการ
นิเทศภายใน 

๑. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2. ประชุมชี้แจง 
๓. ด าเนินการนิเทศภายใน  
๔. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เชิงประมาณ 
1. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
การนิเทศภายใน 
2. ครูร้อยละ ๙๘ น าผลการนิเทศไป
ปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สามารถน าเสนอผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๓       
ในรูปแบบตารางได้ดังนี ้
 

ตารางจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ทีจ่ัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ปีการศึกษา จ านวนครูทั้งหมด (คน) จ านวนครูที่จัดท าวิจัย(คน) ร้อยละ 
256๓ 3๙ 3๙ 100 

 

           ตารางแสดงผลการประเมินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  พบว่า
จ านวนครูที่มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

ตารางแสดงจ านวนครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
 

ปีการศึกษา จ านวนครูทั้งหมด (คน) 
จ านวนครูที่เข้าร่วม 
กิจกรรม PLC (คน) 

ร้อยละ 

๒๕๖๓ ๓๙ ๓๙ ๑๐๐ 
           

           ตารางแสดงผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ พบว่า
จ านวนครูทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม PLC คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๗ 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
รายงานโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน                       
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

๒ รายงานโครงการส่งเสริมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๓ 
 1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๘ 

 
ส่วนที ่๓  

ความโดดเด่นของสถานศึกษา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

โรงเรียนมีการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
นวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างและพัฒนาขึ้น โดยใช้นวัตกรรม 
MEET Model มีรายละเอียดของนวัตกรรมดังนี้ 
M = Meet หมายถึงการพบกันของครูและนักเรียนที่
สามารถด าเนินการได้ในทุกสถานการณ์ 
E = Evaluation หมายถึง การประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนตลอดเวลาเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ตนเอง 
E = E-learning หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ 
T = Teaching  หมายถึง การสอนของครูที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
     จากการด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรม MEET Model 
ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย 
และสังคมศึกษา 
      ส าหรับการจัดล าดับของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า โรงเรียนอุลิต
ไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีล าดับที่จากค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 5 

2. ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา   

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มีการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน จากการด าเนินงานส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะดังนี้ 

มีบุคลากรที่
รับผิดชอบที่มี
คุณภาพ   
มีหน่วยงานและ 
ชุมชนสนับสนุน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๗๙ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80      
2. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาฝ่ายงานต่าง 
ๆ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของครู  นักเรียน  ผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพคิด
เป็นร้อยละ 80 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 80 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งสถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 8 ฐาน  และ 1 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ 

 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.2 ส่งเสริมวินัย คุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน 

1.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  
  2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
           2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
เท่าทันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.3 ระดมทรัพยากร และสร้างพันธมิตรในการท างาน โดยเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 มุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาครู พัฒนาบริบทของห้องเรียนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
           3.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
           3.2 พัฒนาให้ครมีูจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  3.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
  3.4 พัฒนาการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ตามบริบทของโรงเรียน  
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โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา จาก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 เอกสารอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง  
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๘๑ 

 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
   ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติ งานของสถานศึกษา  (SAR)   ปีการศึกษา ๒๕63  ของโรงเรียน                        
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์แล้ว เห็นชอบผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวบ่งชี้ทุกรายการ  
โดยให้เผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                (นายสมชาย  อยู่สุข) 
                                                                      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                           โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
                                                                               8  พฤษภาคม  ๒๕64 
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๘๒ 

 

 
 

   
        

 

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
 
 
       
              (นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๘๓ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
ฉบับลงวันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
............................................................. 

 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

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

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

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) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 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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โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 
๘๔ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 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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๘๕ 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
ที่    วันที่      29  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2563 

เร่ือง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เห็นชอบให้ด าเนินการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

          (นายสมชาย  อยู่สุข) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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๘๖ 

 
 

   
        
 

ประกาศโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  จึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก นั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์มี
คุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
              (นายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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๘๗ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาไทย  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 68 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ  78 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาจีน  ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 72 
ค่าเป้าหมายความสามารถในการคิดค านวณ ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ 43 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายมาจากผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนในรายวิชา
พ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และคณิตศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ตามกลุ่มสาระฯ ก าหนด 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
*หมายเหตุ ค่าเป้าหมายคิดจากนักเรียนที่เรียนรานวิชา IS1-๓ ในปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 
 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  
     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
*หมายเหตุ ค่าเป้าหมายคิดจากนักเรียนที่เรียนรานวิชา IS1-๓ ในปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 
 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี 

 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร จ านวนนักเรียนร้อยละ 85 

 ขึ้นไป 
 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 59.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 38.00 

ระดับคุณภาพ 
ตามกลุ่มสาระฯ ก าหนด 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๘๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 46.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 42.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 57.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 73.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไปร้อยละ 83.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 59.00 
 
     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 78 
 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

จ านวนครูร้อยละ 85 ขึ้นไป 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวนครูร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จ านวนครูร้อยละ 85 ขึ้นไป  
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๘๙ 

3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

จ านวนครูร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

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

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

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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๙๐ 

 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
ที่    วันที่    29  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2563 

เร่ือง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการของสถานศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา 2563 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2563  ได้พิจารณา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
 

           (นายสมชาย  อยู่สุข) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์   
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๙๑ 

 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
ที่  33/2564 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

 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 า                
ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้   
1.  คณะกรรมการอ านวยการ นิเทศ ติดตาม  
 1.1 นายสมชาย  อยู่สุข      ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวธนิษฐา ทองหล่อ     กรรมการ 
 1.3 นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย     กรรมการ 
 1.4 นางสวรรค์ อินทร์มั่น      กรรมการ 
 1.5 นายสุวิทย์ บุญรอด      กรรมการ 
 1.6 นายธนภัทร ชะเอม      กรรมการ 
 1.7 นายวิโรจน์ บินชัย      กรรมการ 
 1.8 นางเกิดศรี วสยางกูร      กรรมการ 
 1.9 นายอ านาจ เลาห์โมลิศพงษ์     กรรมการ 
 1.10 นายปัญญา โพธิ์ทอง     กรรมการ 
 1.11 นางบุญมี ฤคนีย์      กรรมการ 
 1.12 นายรุ่งรัตน์ พุ่มน้อย     กรรมการ 
 1.13 นางสาวพิกุล แย้มเจิม     กรรมการ 
 1.14 นายพัฒนะ แก้วทอง     กรรมการ 

1.15 พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร     กรรมการ 
 1.16 พระอธิการมโน ธมฺมมโน     กรรมการ 
 1.17 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๙๒ 

2. คณะกรรมการอ านวยการ  ด าเนินงาน  นิเทศ  ติดตาม 
 2.1 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล     ประธานกรรมการ 
 2.2 นายวรวิทย์  สุขจุ่น      กรรมการ 
 2.3 นายจักรพงษ์ ฉายประทีป     กรรมการ 
 2.4 นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย     กรรมการ 
          2.5 นางสาวเกตุมณี  ระดมทอง                                     กรรมการ 
 2.6 นางภัททิรา ฮวบสวรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
          2.7 นางสาวสุวชัชา  นุ่มสุข          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  
   
3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1 คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 1 : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 3.1.1 นายวรวิทย์  สุขจุ่น  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
            3.1.2 นายก้าน เทียมโคกกรวด  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 3.1.3 นางสาววราพรรณ  เอ่ียมพุ่ม ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.1.4 นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.1.5 นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.1.6 นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม คร ู        กรรมการ 
 3.1.7 นายวุฒิภัทร  ธนภูมิพานิช คร ู   กรรมการ 
 3.1.8 นายวิบูลย์  ชาวระหาญ  คร ู   กรรมการ 
 3.1.9 นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์ คร ู   กรรมการ 
 3.1.10 นายอาทิตย์   เทียนยวง  คร ู   กรรมการ 
 3.1.11 นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์      ครู           กรรมการ 
 3.1.12 นางสาวสุรีย์นิภา  เอ่ียมครอง คร ู       กรรมการ 
 3.1.13 นางสาวสิริมณฑ์ ทวีกสิกรรม คร ู   กรรมการ 
 3.1.14 นางสาวจุฑามาศ  หงิมเพ็ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.1.15 นางสาวกนกวรรณ เพชรไทย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.1.16 นางสาวสุวัชชา  นุ่มสุข  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
      
 หน้าที่   ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 3.2 คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 2 : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.2.1 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     3.2.2 นางเทพี เขียนสาร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.2.3 นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.2.4 นางสาวประเทือง แย้มจันทร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.2.5 นางสาวทัศนีย์ โตใหญ ่  คร ู   กรรมการ 
 3.2.6 นางสาวนสิา  ทรงรัตน์  คร ู   กรรมการ 
 3.2.7 นางสาวปาวียา เอมอ่อน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.2.8 นางสาวมณฑกานต์  เตรียมดี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 3.2.9 นางภัททิรา ฮวบสวรรค์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  
         
 หน้าที่  ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน การก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 3.3 คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 3 : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.3.1 นายจักรพงษ์ ฉายประทีป          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 

3.3.2 นางจุฑาทพิย์ พงษ์พิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ         
 3.3.3 นางสาวพัชร์รชัฏิ์ แสงมณี   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
            3.3.4 นายนิติพล สดรัมย์     ครูช านาญการ  กรรมการ 
            3.3.5 นายอาทิตย์  เก่งสาริกิจ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.3.6 นายขรรค์ชัย  สวุรรณ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3.3.7 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม  ครูช านาญการ  กรรมการ      
 3.3.7 นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง   คร ู   กรรมการ 
 3.3.8 นางยุพา ยศรุ่งเรือง   คร ู   กรรมการ 
 3.3.8 นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง   คร ู   กรรมการ 
 3.3.19 นางสาวเบญจวรรณ์ แตนิล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.3.10 นายจามร  วันชุลี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.3.11 นายวรัญญู  ทองค ามาก  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.3.12 นายเอกราช อุดมมหาไพร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 3.3.13 นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย  ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 3.3.14 นางสาวเกตุมณี ระดมทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าที่   ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การมี
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
 3.4 คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 4 :  สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3.3.1 นางภัททริา  ฮวบสวรรค์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
 3.1.2 นางสาวเกตุมณี  ระดมทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.1.3 นางสาวสุวัชชา นุ่มสุข  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าที่ 1. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งบันทึก
ร่องรอย หลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมิน 
            2. รายงานผลการประเมิน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2564 
                                                                      
 
 
 
 
 

                                                                     (นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
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เอกสารอ้างอิง อื่นๆ 

 
ล าดับที่ เอกสารอ้างอิง QR CODE 

1 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ                     
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 

๒ ข้อมูลผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 
 

3 ข้อมลูบุคลากรครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
 

4 วารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 


