
ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1  ข้อมูลท่ัวไป 

  ช่ือสถานศึกษา :  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
  สังกัด   :  สหวิทยาเขต 1 เมือง 1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
  ที่ต้ัง   :  เลขที่ 61 หมู่ 10 ถนนสมเด็จ (อุบล-ตาลสุม) ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 
  โทรศัพท์/โทรสาร :  (045) 422179 
  e-mail  :  ubonsri.ac.th@gmail.com 
  website  :  www.ubonsri.ac.th 

  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  เน้ือที่ 163 ไร่  มีโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการจํานวน 8 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธ์ิวิทยา)  โรงเรียนบ้าน
ปากนํ้า  โรงเรียนบ้านเค็ง  โรงเรียนบ้านนาคํา  โรงเรียนบ้านหมากมี่  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดํา  
โรงเรียนบ้านผาแก้ว  และโรงเรียนบ้านนาใต้ 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1.2.1 จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครู
อัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวม 

ปีการศึกษา 2560 2 26 1 - 4 33 
 

  - จําแนกตามตามประเภท  ดังน้ี 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณใ์นตําแหน่ง

ชาย หญิง 
ต่ํา
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
ป.

บัณฑิต

สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า 
30 ปี 

30 – 
50 ปี 

มาก 
กว่า 
50 ปี 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 20 
ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

ผู้บริหาร     
ผู้อํานวยการ   1   1 1 1 
รองผู้อํานวยการ  1   1 1  1
ครูผู้สอนท้ังหมด     
ข้าราชการครู  6 20  10 3 13 2 11 13 5 3 18
พนักงานราชการ 1   1 1 1 
ครูอัตราจ้าง   -    
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เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ     
ครูธุรการ  1  1 1 1 
นักการ/ภารโรง   2  2 2  2
ลูกจ้าง  1 1 1 1 

รวม 11 22 3 12 3 15 3 14 16 9 5 19
 

   - จํานวนครูที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก  27  คน  และคิดเป็นร้อยละ  100  ของครูทั้งหมด* 

   - ในรอบปีการศึกษา 2560  มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาที่สอน 
ไม่ตํ่ากว่า  20  ช่ัวโมง  จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของครูทั้งหมด 

   - ผู้อํานวยการสถานศึกษา ช่ือ  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์  อายุ  47  ปี  วุฒิการศึกษา
สูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนน้ีเมื่อวันที่  22  
ธันวาคม  พ.ศ. 2558  รวม  2 ปี 5 เดือน 

 * หมายเหตุ   ครูท้ังหมด  หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ท้ังท่ีเป็นข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
 

 1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบคุลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบคุลากร จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) - - 
ปริญญาตร ี 11  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4  
ปริญญาโท 15  
ปริญญาเอก - - 
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ภาพที่  1 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 1.2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน
ชั่วโมงรวม 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

1. ภาษาไทย 2 40 20 
2. คณิตศาสตร์ 3 42 14 
3. วิทยาศาสตร์ 4 69 17.25 
4. สังคมศึกษา 4 63 15.75 
5. ภาษาอังกฤษ 3 41 13.67 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 36 12 
7. ศิลปะ 3 51 17 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 50 16.67 
9. จิตวิทยาการแนะแนว 1 15 15 

รวม 27 407 15.07 
 

1.3  ข้อมูลนักเรียน   

        1.3.1 จํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560  รวมทัง้หมด  410  คน แยกเป็น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 1, 
3.03%

มัธยมศึกษาปีท่ี 6, 1, 3.03%

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.), 1, 3.03%

ปริญญาตรี, 11, 33.33%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต, 
4, 12.12%

ปริญญาโท, 15, 45.45%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ชั้น 
จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวนนักเรียน
(10 มิถุนายน 2560) 

เฉลี่ย 
ต่อ
ห้อง 

จํานวนนักเรียน
(28 กุมภาพันธ์ 2561) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 28 53 26.50 18 24 42
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 24 31 55 27.50 18 29 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 29 25 54 27.00 29 25 54
รวมนักเรียน ม. 1 – 3 6 78 84 162 27.00 65 78 143
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 26 65 91 30.33 25 60 85
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 46 82 27.33 36 46 82
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 43 75 25.00 32 43 75
รวมนักเรียน ม. 4 – 6 9 94 154 248 27.56 93 149 242

รวมนักเรียนทัง้หมด 15 172 238 410 27.33 158 227 385 

 
  - เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

ระดับชัน้
ปีการศึกษา 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

2558 57 63 49 105 87 82
2560 50 53 61 87 81 79
2560 53 55 54 91 82 75
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ภาพที่  2  เปรยีบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 1.3.2 จํานวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ จํานวน (คน ) คิดเปน็ร้อยละ
1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  1 0.24
2 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   - -
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  - -
4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ (ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)  410 100

 1.3.3 จํานวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ 

รายการ จํานวน (คน ) 
คิดเปน็ร้อยละของ

จํานวนนักเรียนทั้งหมด
1 นักเรียนตกซ้ําช้ัน  5 1.22
2 นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30 วันตลอดปีการศึกษา  6 1.46
3 นักเรียนออกกลางคัน    25 6.10
4 นักเรียนที่มีความบกพร่อง 
 4.1 ด้านการอ่าน  

4.2 ด้านการเขียน  

57

63

49

105

87

82

50

53

61

87

81

79

0 20 40 60 80 100 120

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปีการศึกษา 2558 – 2560

2560 2559 2558
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4.3 ด้านการอ่านและการเขียน 1 0.24
5 อ่ืนๆ  (ระบุ).......................................  

 

 1.3.4 นักเรียนที่มีผลงานและทําชือ่เสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

   นักเรียนปกติ :  รางวัลที่ได้รับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ประจําปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 

 
ภาษาไทย 

ระดับ ม. 1 – 3 
- การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย 
- การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตาม
แนว PISA 
- การแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 
- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

96 
 

63 
 

92 
85 

เหรียญทอง 
 
เหรียญทองแดง 
 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
 
อันดับ 12 
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
อันดับ 5 

คณิตศาสตร์ - การแข่งขันซูโดกุ
- การแข่งขัน AMATH 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

22.50
67 
- 
 

62 

-
เหรียญทองแดง 

- 
 

เหรียญทองแดง 

เข้าร่วม 
อันดับ 11 
เข้าร่วม 
 
อันดับ 11 

วิทยาศาสตร์ - การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

38.94 - เข้าร่วม 

สังคมศึกษาฯ - การประกวดมารยาทไทย 85.75 เหรียญทอง อันดับ 4
สุขศึกษาฯ - การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 21 - เข้าร่วม 
ศิลปะ -  

การงานอาชีพฯ - การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor 
- การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ช้ืน 

80
 

91.66 

เหรียญทอง 
 
เหรียญทอง 

อันดับ 7
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
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ภาษาไทย 

ระดับ ม. 4 – 6 
- การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย 
- การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ตาม
แนว PISA 
- การแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 
- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

79 
 

63 
 

65 
69 

เหรียญเงิน 
 
เหรียญทองแดง 
 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

 
อันดับ 10 
 
อันดับ 20 
 
อันดับ 8 
อันดับ 11 

คณิตศาสตร์ - การแข่งขันซูโดกุ
 
- การแข่งขัน AMATH 

80
 

65 

เหรียญทอง 
 
เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ/ตัวแทนแข่ง
ระดับภาคฯ 
อันดับ 13 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 

 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

-
 
4 

-
 
- 

เข้าร่วม 
 
เข้าร่วม 

วิทยาศาสตร์ - การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

46 - เข้าร่วม 

สังคมศึกษาฯ - การประกวดมารยาทไทย
- เล่านิทานคุณธรรม 

85.25
80.32 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1
อันดับ 5 

สุขศึกษาฯ - การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
ศิลปะ - การแข่งขันวาดภาพระบายสี

- การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
- การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 

90
63 
81 

เหรียญทอง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทอง 

อันดับ 4
อันดับ 15 
อันดับ 10 

การงานอาชีพฯ - การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์
- การแข่งขันจัดสวนแก้ว 

92
91.33 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 

อันดับ 5
รองชนะเลิศอันดับ 1 

 

   นักเรียนปกติ :  รางวัลที่ได้รับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 
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 ระดับ ม. 1 – 3 
-  

 

 ระดับ ม. 4 – 6 
-  

 

 

 

 

 

 

 

   นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ : 

    รางวัลที่ได้รับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 

 ระดับ ม. 1 – 3 
-  

 

 ระดับ ม. 4 – 6 
-  

 

 

    รางวัลที่ได้รับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 
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 ระดับ ม. 1 – 3 
-  

 

 ระดับ ม. 4 – 6 
-  

 

 

    รางวัลที่ได้รับระดับอ่ืนๆ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กิจกรรม คะแนน ระดับเหรียญ อันดับรางวัล 

 ระดับ ม. 1 – 3 
-  

 

 ระดับ ม. 4 – 6 
-  

 

 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศกึษา 

 1.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีน 
นักเรียนที่มีผลการเรียน

ระดับ 3 ขึน้ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จํานวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 836 79 67 119 142 128 117 149 21 265 31.70
คณิตศาสตร์ 990 54 79 125 295 194 123 86 17 258 26.06
วิทยาศาสตร์ 1339 128 242 291 215 203 101 104 48 661 49.37
สังคมศึกษาฯ 1825 430 289 316 261 178 100 155 82 1035 56.71
ภาษาต่างประเทศ 1121 141 156 219 225 205 58 88 8 516 46.03
สุขศึกษาและพลศึกษา 1550 382 275 291 197 236 72 52 28 948 61.16
ศิลปะ 1346 179 194 264 223 204 108 108 26 637 47.33
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1702 364 280 305 210 219 110 148 40 949 55.76
 

 

 
 

ภาพที่  3  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศกึษา 2560 

 

1.5  ข้อมูลผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรียน 

 1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน 46.18 21.57 30.78 27.73 
ระดับจังหวัด 45.30 23.07 30.55 28.20 
ระดับสังกัด สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 
ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 

31.7

26.06

49.37

56.71

46.03

61.16

47.33

55.76

0 10 20 30 40 50 60 70

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ภาพที่  4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจาํปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน 39.67 15.67 23.27 31.67 19.90
ระดับจังหวัด 46.48 20.56 27.18 32.82 24.35
ระดับสังกัด สพฐ. 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91
ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31
 
 

46.18

21.57

30.78

27.73

45.30

23.07

30.55

28.20

48.77

26.55

32.47

30.14

48.29

26.30

32.28

30.45

0 10 20 30 40 50

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจําปีการศึกษา 2560

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน



 

 

12

 
 

ภาพที่  5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจาํปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปี
การศึกษา 2559 - 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2559 44.87 21.99 32.81 26.19 
ปีการศึกษา 2560 46.18 21.57 30.78 27.73 

การพัฒนา + 1.31 - 0.42 - 2.03 + 1.54
 

39.67

15.67

23.27

31.67

19.9

46.48

20.56

27.18

32.82

24.35

50.07

24.64

29.48

34.96

27.91

49.25

24.53

29.37

34.7

28.31
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจําปีการศึกษา 2560

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน
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ภาพที่  6  เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจาํปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2559 43.30 17.57 27.62 32.78 20.12
ปีการศึกษา 2560 39.67 15.67 23.27 31.67 19.90

การพัฒนา - 3.63 - 1.90 - 4.35 - 1.11 - 0.22
 

 
 

ภาพที่  7  เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจาํปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

1.6  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 1.6.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ แหล่งเรียนรู/้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สถิติการใช้ จํานวนคร้ัง/ปี

1 ห้องสมุด 32,560

44.87
46.18

21.99 21.57

32.81 30.78
26.19 27.73

20

30

40

50

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

43.3 39.67

17.57 15.67

27.62
23.27

32.78
31.67

20.12 19.9
15

25

35

45

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
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2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2 ห้อง ) 240 
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4 ห้อง ) 1,576 
4 ห้องภาษาไทย (1 ห้อง) 648 
5 ห้องแนะแนว (1 ห้อง) 540 
6 ห้องโสตทัศนศึกษา (1 ห้อง) 120 
7 ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ (ผ้า) 288 
8 ห้องศูนย์สื่ออาคาร 1  180 
9 ห้องศูนย์สื่ออาคาร 2 180 
10 แปลงเกษตร/เรือนเพาะชํา 120 
11 สวนสมุนไพร  38 
12 ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 320 
13 ห้องทัศนศิลป์ 320 
14 ห้องนาฏศิลป์ 320 
15 ห้องดนตรี 320 
16 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สระน้ํา) 54 

 

 1.6.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ แหล่งเรียนรู/้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สถิติการใช้ จํานวนคร้ัง/ปี

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 
2 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ 1 
3 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด 1 
4 วัดบ้านปากนํ้า 3 
5 วัดบ้านหนองทาม 2 
6 วัดไชยมงคล 3 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 
9 งานสัปดาห์หนังสือ โรงแรมสนีุย์แกรนด์ 5 
10 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 22 อุบลราชธานี 12 
11 ศูนย์ทดสอบและฝึกวิชาทหาร อ่างเก็บนํ้าห้วยซัน 3 
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ที่ แหล่งเรียนรู/้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สถิติการใช้ จํานวนคร้ัง/ปี

12 ทัศนศึกษา 
 - เส้นทางที ่1  :  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ร้อยเอ็ด 
 - เส้นทางที ่2  :  หาดแม่รําพึง จ.ระยอง  

1 

 

 1.6.3 วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคณุวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน และบุคลากร  ปีการศึกษา 2560 

ที่ 
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปราชญ์ชาวบา้น/ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
หัวข้อการให้ความรู้ 

สถิติการใหค้วามรู้
จํานวนคร้ัง/ปี 

1 นายสมชัย  วงศ์อุ่น - การสวดมนต์แบบพิธีพราหมณ์ 
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

4

2 พระสฤทธ์ิ  สมฺุมโน - สอนวิชาพระพุทธศาสนา 36
3 พระสุรศักด์ิ  อธิปญฺโญ - สอนวิชาพระพุทธศาสนา 18
4 สามเณรทศพร  ด้วงชะรา - นิสิตฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ 150
5 นักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ ATYAP

ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 4 คน 
- สอนภาษาอังกฤษ 30

6 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ 

- เพศศึกษา 1

7 สํานักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

- โรงเรียนสีขาว
- เยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่ 

1

8 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ - เยาวชนเข้มแข็ง 1
9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม 1

10 นายพิชัย  ญาณศิริ  ศึกษานเิทศก์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 และคณะ 

- แนวทางการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษา และรายงานประจําปี
ของสถานศึกษา (SAR) 

1
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1.7  ข้อมูลงบประมาณ    

 ปีการศึกษา  2560  (พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561) 

 1.7.1 รายรับ  จํานวน  1,472,100.00  บาท  แยกเป็น 

   1) ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม  1,472,100.00  บาท  แยกเป็น   

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง -  บาท (ร้อยละ - ) 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -  บาท (ร้อยละ - ) 

 หมวดเงินอุดหนุน 1,472,100.00  บาท (ร้อยละ 100)  

   2) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน องค์กรเอกชน และอื่น ๆ 

 เงิน จํานวน -  บาท (ร้อยละ -) 

 วัสดุ  อุปกรณ ์ คิดเป็นเงิน -  บาท 

 แรงงานและอ่ืนๆ คิดเป็นเงิน -  บาท 

 1.7.2 รายจ่าย  จํานวน  1,472,100.00  บาท  แยกรายจ่าย  ดังน้ี 
   1) งานวิชาการ จํานวน   529,974.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  36.00 

   2) งานบุคลากร จํานวน   132,493.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  9.00 

   3) งานกิจการนักเรียน จํานวน     88,329.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  6.00 

   4) งานบริหารทั่วไป จํานวน   132,494.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  9.00 

   5) งานอ่ืนๆ จํานวน   441,600.00   บาท คิดเป็นร้อยละ  30.00 

   6) งบสํารองจ่าย จํานวน    147,210.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  10.00 

 1.7.3 อาคารสถานท่ี 
   1) อาคารเรียน  2  หลัง  แบ่งเป็น  15  ห้องเรียน  24  ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/
ธุรการ/ห้องปฏิบัติการ/อ่ืนๆ) 

   2) อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง 

   3) อ่ืนๆ (ระบุ)  โรงอาหาร 1 หลัง  บ้านพักครู 3 หลัง  ส้วม 3 หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

 1.7.4 ทรพัยากรที่จําเปน็ 
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   1) คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  50  เครื่อง  เช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตได้จํานวน  50  เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  20  เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  30  เครื่อง 
   2) ห้องปฏิบัติการ 
      มหี้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 4 ห้อง สภาพการใช้งาน...ดี 

      มหี้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง สภาพการใช้งาน...ปรับปรุง 

      มหี้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2 ห้อง สภาพการใช้งาน...ดี/พอใช้ 

      มหี้องสมดุ 1 ห้อง สภาพการใช้งาน...ดี 

      อ่ืนๆ - ห้องพยาบาล สภาพการใช้งาน...ดี 
     - ห้องโสตทัศนศกึษา สภาพการใช้งาน...ดี 

     - ห้องแนะแนว สภาพการใช้งาน...ดี 

     - ห้องจริยธรรม สภาพการใช้งาน...ดี 
     - ห้องภาษาไทย สภาพการใช้งาน...ดี 
     - ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร ์ สภาพการใช้งาน...ดี 

     - ห้องศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สภาพการใช้งาน...ดี 

     - ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ ์(ผ้า) สภาพการใช้งาน...ดี 

     - ห้องศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สภาพการใช้งาน...ดี 
     - แปลงเกษตร/เรือนเพาะชํา สภาพการใช้งาน...ดี 

     - สนามกีฬา สภาพการใช้งาน...ดี 

 

1.8  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนโดยรวม จํานวน ร้อยละ หมายเหตุ
การศึกษาของผู้ปกครอง N = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน 
 ประถมศึกษา 150 36.59  
 มัธยมศึกษา 245 59.76  
 อนุปริญญา 8 1.95  
 ปริญญาตร ี 6 1.46  
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.24  
อาชีพหลักของผู้ปกครอง N = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 1.71  
 ค้าขาย 43 10.49  
 เกษตรกรรม 201 49.02  
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 รับจ้าง 159 38.78  
ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญนั่บถือ N = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน 
 พุทธ 393 95.85  
 อ่ืนๆ 17 4.15  
รายได้โดยเฉล่ียของผู้ปกครอง (คนต่อปี) N = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน 
 ตํ่ากว่า 50,000 บาท 402 98.05  
 50,001-100,000 บาท 6 1.46  
 100,001-200,000 บาท - -  
 มากกว่า 200,000 บาท 2 0.49  

 

 

 

 

 

 

 

1.9  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 

 1.9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งที่ผ่านมา  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  
มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  4  
มาตรฐาน  21  ประเด็นพิจารณา  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม  ปรากฏผลดังน้ี 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 

รหัสประเด็น มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ระดับดีเย่ียม
 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

(1)  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ระดับดีเย่ียม

(2)  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับดีเย่ียม

(3)  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี
(4)  4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม
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(5)  5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับดี
(6)  6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน ระดับดีเย่ียม
 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน

(7)  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดีเย่ียม

(8)  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเย่ียม
(9)  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเย่ียม
(10)  4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดีเย่ียม

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม
(11)  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม

  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(12)   1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเย่ียม

(13)   2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม

(14)   3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีเย่ียม
(15)   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเย่ียม

 

รหัสประเด็น มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

(16)  3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม

(17)  4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ระดับดีเย่ียม

(18)  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมีส่วนร่วม ระดับดีเย่ียม
(19)  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี
(20)  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับดี

 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล ระดับดีเย่ียม
(21)  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น ระดับดีเย่ียม

 

 

 1.9.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.29)  ปีการศึกษา 2559 
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 จุดเด่น 

    - โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา  มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
    - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
มีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว  เรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืน  
ทํางานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    - มีแผนการกระตุ้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการ
ทดสอบระดับชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์  เน่ืองจากโรงเรียนมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
    - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย  จัดโครงการบริการเหมาะสม 
    - ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    - ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่น
พัฒนาตนเองและเข้ากับชุมชนได้ดี  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และนักเรียน  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  รู้เข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ของสถานศึกษา  วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ประเมินผลตามสภาพจริง  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
    - สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดีย่ิง  มี
การระดมทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ในการจัดการศึกษา  เช่น จัดทําผ้าป่าเพ่ือระดมทุนสร้างห้อง
โสตทัศนูปกรณ์  จัดทําผ้าป่าเพ่ือระดมทุนสร้างโรงอาหาร 
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    - สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน  
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ชุมชนมีทรัพยากร มีพ้ืนที่การเกษตร มีภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างเสริมค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสืบสานการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิต  ความฉลาดในการบริโภค
โดยไม่พ่ึงพาการตลาดอย่างเดียว  นอกจากน้ีสถานศึกษาอยู่ใกล้วัดที่มีมาตรฐานในการสอนธรรมะ  สามารถ
ประสานให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจําวัน  ประจําสัปดาห์และในเทศกาลสําคัญ
ให้เหมาะสมและย่ังยืนต่อไป 
    - สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความสําคัญและให้การสนับสนุนทั้งด้านการคิด  การปฏิบัติ  การประเมินผลและการสนับสนุนทรัพยากร  การ
มีความสัมพันธ์  ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  สามารถนําโอกาสมาเป็นภาคี
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 จุดที่ควรพัฒนา 

    - ยกระดับผลการสอบรวบยอดระดับชาติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
ทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
    - การวิจัยในช้ันเรียน  การบันทึกหลังการสอนที่บอกผลตามผลการเรียนรู้  ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดการเรียนรู้ สื่อ กิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนให้ทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมายและต่อเน่ือง  การจัดทําแผนโดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เป็นเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของแผน  การส่งเสริมควรจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม  การประชุมกรรมการสถานศึกษาให้ครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่ ตามเกณฑ์ที่กําหนด  การจัดสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    - ชุมชนมีทรัพยากร มีพ้ืนที่การเกษตร มีภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสืบ
สานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้ทรัพยากรมาตรการเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิต ความฉลาดใน
การบริโภคโดยไม่พ่ึงการตลาดอย่างเดียว  นอกจากน้ีสถานศึกษาอยู่ใกล้วัดที่มีมาตรฐานในการสอนธรรมะ  
สามารถประสานให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจําวัน ประจําสัปดาห์  
ประจําเดือนและในเทศกาลสําคัญให้เหมาะสมและย่ังยืนต่อไป  แต่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนยังไม่เต็มศักยภาพ  เพราะผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษา  ผู้ปกครอง
มีค่านิยมการส่งการบุตรหลานไปขายแรงเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
    - การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชนยังไม่เต็มศักยภาพ  
เพราะผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษา  ผู้ปกครองมีค่านิยมการส่งการบุตรหลานไปขายแรง
เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
    - สถานศึกษาอยู่ในชุมชนที่เป็นชายเมือง ในขณะเดียวกันยังเป็นชุมชนที่อยู่ในตําบลท่ีมี
พ้ืนที่กว้างขวาง มีทรัพยากรหลากหลาย  จึงควรร่วมกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สาธารณประโยชน์  แต่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชนยังไม่เต็มศักยภาพ  



 

 

22

เพราะผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษา  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปขายแรงงานเพ่ือ
หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ไม่เอ้ือต่อการระดมทุน  นักเรียน
เดินทางมาจากหลายชุมชนที่ห่างไกล 
    - โรงเรียนมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่  ควรมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดระบบนํ้าเพ่ือการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ ปรับปรุงถนนในโรงเรียนให้เป็นถนนไร้ฝุ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน  และ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่หลากหลาย
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ควรมีการสร้างและการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เกิดความย่ังยืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    - ควรพัฒนาหลักสูตรโดยปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  รวมถึงพัฒนาสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่ น่า
เรียน และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยอ้อม  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง  การจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาต้องดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลา  และควรมีการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาอย่าง ต่อเน่ือง และยั่งยืน 

 ข้อแสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

    - พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น หรือเพ่ือรักษาระดับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเน่ือง  โดยวางแผน
กําหนดเป้าหมายและดําเนินการ วิธีการที่หลากหลาย โดยรับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  การทํางานบ้าน
โดยใช้เวลาให้เหมาะสมและมากพอ  มีเวลาทบทวนก่อนสอบและได้รับการซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
    - ผู้เรียนควรได้รับการใช้ทักษะการคิด  กระบวนการคิด  โดยการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน
ตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาเพ่ิมเติม  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสามารถทางวิชาการ เช่น กิจกรรมชุมชนที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาส
ฝึกการนําเสนอการสื่อสาร  เช่น  การรายงานหน้าช้ันเรียนการตอบคําถามและการถามคําถาม  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยสามารถวิจารณ์เรื่องที่เรียน ทั้งความรู้และภาคปฏิบัติ  อภิปรายผลจากการทําโครงงาน  การ
ทดลองอย่างทั่งถึงทุกคน 
    - สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จัดบริการด้าน
การศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ครูควรสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อน  โดยเฉพาะในกลุ่มทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  โดยจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  โดยให้มี
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกวัน  ซึ่งอาจใช้เวลาวันละ 20 – 30 นาที  มาเป็นกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและ
รักการอ่าน หรืออาจเพ่ิมเวลาเรียนวันละ 20 – 30 นาที ทุกคนทุกวัน 
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    - ครูควรจัดการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นมาปฏิบัติจริง  เพ่ือเป็นทางเลือก
ของนักเรียนและครอบครัว ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นหรือ
ชุมชน 
    - จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอโดยเฉพาะสื่อด้านเทคโนโลยี  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการนําสื่อไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 
    - สถานศึกษามีพ้ืนที่กว้างขวาง ควรพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์  ให้มีข้อมูล
ประจําต้นไม้แต่ละชนิด  นักเรียนมีต้นไม้ในโรงเรียนเป็นต้นไม้ประจําตัว  สามารถเขียนบรรยายลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของต้นไม้น้ัน  นําต้นไม้มาปลูกเพ่ิมในโรงเรียน  แปรรูปจากผลผลิตของพืชและพ้ืนที่กว้างขวาง
ควรปลูกพืชที่หลากหลายให้เป็นป่าธรรมชาติ  ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม มีระบบนํ้าเพียงพอ ปรับปรุง
ถนนในโรงเรียนให้เป็นถนน ไร้ฝุ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
    - สถานศึกษาควรจัดทําแผนของสถานศึกษาทั้งแผนระยะกลาง  แผนปฏิบัติการประจําปี
ให้มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงเป็นเป้าหมาย  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 
   ด้านบคุลากร 
   - โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ในบางสาขา  คือวิชาเอกอุตสาหกรรม 
และวิชาเอกภาษาไทย 

             ด้านอาคารสถานท่ี 
   - โรงเรียนขาดแคลนอาคารสถานที่ในการให้บริการแก่นักเรียน  ได้แก่  โรงฝึกงาน การ
งานอาชีพ   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน และถนนไร้ฝุ่น 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   - ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดหลักสูตรอบรม  สัมมนา สนับสนุนครูให้ผลิตสื่อ นวัตกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างหลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือกระตุ้น พัฒนาให้ครู
ได้รับความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  สม่ําเสมอ 
  - การสนับสนุนด้านทรัพยากรจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรท้องถิ่นและชุมชน 
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1.10  ผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  จําแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎ
กระทรวงฯ  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
 

 

ระดับขัน้พืน้ฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งช้ีที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งช้ีที่  4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่  5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 

 
5.00 

 
5.00 

 

9.23 
9.83 
8.95 
8.87 
7.89 
8.00 

 
5.00 

 
5.00 

 

ดีมาก
ดีมาก 
ดี 
ดี 

ต้องปรับปรุง 
ดี 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งช้ีที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธานพันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00
 

5.00 

5.00 
 

5.00 

ดีมาก
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00
 

5.00 

5.00 
 

5.00 

ดีมาก
 

ดีมาก 
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คะแนนรวม 100.00 83.11 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษา ระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไมใ่ช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่  ไมใ่ช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 

 1.10.1 จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
(พ.ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

    - สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  และการนําผลไปพัฒนา
คุณภาพ  ปีการศึกษา 2560 

 จุดเด่น 

    1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

     1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ทั้งการมีนํ้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์  ปลอดปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา  และผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนันทนาการ 
     2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  ทั้งการเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ลูกศิษย์ที่ดีของสถานศึกษา และมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
     3) ผลการพัฒนาทําให้บรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา  อัตลักษณ์ผู้เรียน มีคุณธรรมนําความรู้ อยู่อย่างพอเพียง บรรลุเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 
     4) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือ
อนุรักษ์ป่าเพ่ือการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก 
     5) ผลการดําเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
สุขภาพ มีผลสําเร็จจนเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 

    2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

     1) สถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพทั้งการบริหาร
จัดการตามบทบาทของผู้บริหาร และตามบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  สถานศึกษา
พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยการสะสางให้สะอาดเป็นระเบียบ สะดวก ถูกสุขลักษณะ สร้างสุขนิสัย มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
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     2) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน ส่งผลกระทบที่ดีต่อ
คุณธรรมของสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     - ไม่มี 

    4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

     - สถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมีประสิทธิผล ทั้งการพัฒนาให้เกิดผลตามคุณภาพและมาตรฐาน การ
ติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพและการประเมินผล โดยมีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน ครอบคลุมหลัก
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
    1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

     - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง โดยมีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง  กลุ่มสาระอ่ืนๆ อยู่ในระดับ
คุณภาพ พอใช้  ผู้เรียนยังขาดความสามารถในการคิดที่หลากหลายและขาดนิสัยใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

    2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

     - ไม่มี  

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     - สถานศึกษาขาดการใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูเป็นรายบุคคล  และ
ครูส่วนหน่ึงขาดการดําเนินการที่ดีในการใช้ผลประเมินเพ่ือการศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นสื่อ หรือปรับกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างแท้จริง 

    4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

     - ไม่มี 
 

 โอกาส 
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  สถานศึกษาต้ังอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทําให้ลดปัญหาผู้เรียนหนีเรียนเข้าไปในชุมชน มี
หน่วยงานราชการต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียง  ประกอบด้วยสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดลาด  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ  และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  ชุมชน
ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีเก่ียวข้องกับวันสําคัญทางศาสนา  นอกจากน้ีสถานศึกษายังต้ังอยู่ในตําบลท่ีมีพ้ืนที่กว้าง มีทรัพยากร
มาก เช่น ป่า แหล่งนํ้าต่างๆ 
 

 อุปสรรค 

  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 20,000 บาท ต่อจํานวน  
5  คน  ซึ่งเป็นปัญหาในการสนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษา  ผู้เรียนต้องเดินทางจาก
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษา  ทําให้เป็นภาระแก่สถานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณค่ายานพาหนะ
สําหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 
 

    1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  คิดเป็น  ทําเป็นและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น  โดยสอนซ่อมเสริมให้ทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์เต็มศักยภาพตามหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการฝึกทักษะการคิดตามหลักสูตร
สถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบโครงงาน  ที่ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้  
ภูมิปัญญาเพ่ือนํามาวางแผน  ดําเนินการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  เกิดผลผลิตใน
หลายรูปแบบ  สถานศึกษาควรพัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  เพ่ิมกิจกรรมให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี   และเรียนรู้โดยผ่านประสบการตรงร่วมกับคนอื่น  
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อยู่ในระดับคุณภาพดีเพ่ิมมากข้ึน  สําคัญที่สุดสถานศึกษาควรเพ่ิมการส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้สนับสนุนให้อ่าน
หนังสือเพ่ิมมากขึ้นและจัดให้มีการแนะแนวทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบที่มีคุณภาพ 

    2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไม่มี 

    3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

สถานศึกษาควรใช้ผลประเมินศักยภาพครูหรือผู้ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของครูมาวางแผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคลหรือดําเนินการเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยพิจารณาส่งเสริมให้
ครูใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  พัฒนาสื่อ  หรือปรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรับรู้อย่างแท้จริง 

    4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไม่มี 
 

 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

    - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ปี  2556-2560  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. สรปุสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาให้ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น  ควรได้รับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  การทํา
การบ้านโดยใช้เวลาให้เหมาะสมและมากพอ  มีเวลาทบทวนก่อนสอบและได้รับการซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
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ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรและผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์สามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
 ผู้เรียนบางส่วนไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ขาดความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ไม่ค่อย
แสดงออกถึงความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนอผลงาน  ไม่สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ยังมีปัญหาบ้างในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 


