
สรุปรายงานประจําป�ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ป�การศึกษา 2558 
 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ต้ังอยู�เลขท่ี  316  หมู�ท่ี 2  ตําบลเข่ือนอุบลรัตน�  อําเภออุบลรัตน�  
จังหวัดขอนแก�น  รหัสไปรษณีย�  40250  โทรศัพท�  0-4344-6101  โทรสาร  0-4344-6100   
e-mail : School@ubr.ac.th   Website  :  www.ubr.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  เปGดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี 6 นักเรียน  1,223  คน 
ขMาราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา  บริหาร  4  คน  ครู  60  คน  พนักงานราชการ  4  คน   
ครูอัตราจMาง  7  คน  ครูต�างชาติ  3  คน  รวม   78  คน 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ไดMดําเนินการจัดกิจกรรมเรียนรูM  ใหMเปQนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน  ประสบผลสําเร็จในระดับ ดีเย่ียม  11  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ  มาตรฐานท่ี 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึงประสงค�  มาตรฐานท่ี 6  
นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน ร�วมกับผูMอ่ืนไดM และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต  
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี  8  
ผูMบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาท่ีอย�างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
โรงเรียน และผูMปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิด  มาตรฐานท่ี 10  
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูM และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย�างรอบดMาน  มาตรฐาน
ท่ี  11  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลMอมและการบริการท่ีส�งเสริมใหMนักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  มาตรฐานท่ี 
12  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรฐานท่ี 13  โรงเรียน
มีการสรMาง ส�งเสริม สนับสนุน ใหMโรงเรียนเปQนสังคมแห�งการเรียนรูM  มาตรฐาน 
ท่ี 14 การพัฒนาโรงเรียนใหMบรรลุเปYาหมายตามวิสัยทัศน� ปรัชญา  และจุดเนMนท่ีกําหนดข้ึน  และมาตรฐาน 
ท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนMน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส�งเสริมโรงเรียนใหM
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  ดีมาก  3  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี 3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูM 
ดMวยตนเอง รักเรียนรูM  และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง  มาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย�าง 
เปQนระบบคิดสรMางสรรค�  ตัดสินใจแกMป[ญหาไดMอย�างมีสติสมเหตุผล  ดี  1  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี 5  
นักเรียนมีความรูMและทักษะท่ีจําเปQนตามหลักสูตร 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เปQนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีสอดคลMองกับวิสัยทัศน� นโยบาย และเปYาหมายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ส�งผลถึงคุณภาพนักเรียน 
โดยใชMหลักการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วมเนMนการทํางานเปQนระบบเกิดประโยชน�ในวงกวMาง  ทุกฝ^าย 
ท่ีเก่ียวขMอง   ยึดเปYาหมายความสําเร็จของงานร�วมกัน  ส�งผลใหMผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด�น
ของโรงเรียนเกิดประโยชน�ต�อพัฒนาการนักเรียนรอบดMาน นักเรียนส�วนใหญ�ไดMรับประโยชน� 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ียังไม1ประสบผลสําเร็จ  เนื่องมากจาก  บุคลากรผูMรับผิดชอบไม�เพียงพอ 
การประสานงานกับองค�กรและหน�วยงานอ่ืนๆ 



 
 

4. จุดเด1นและจุดท่ีควรพัฒนา 

4.1 ด6านคุณภาพนักเรียน 

จุดเด1น นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ กล�าวคือ มีการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ มีน้ําหนักและส�วนสูงตามเกณฑ�  รูMจักปYองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหMโทษ  เห็นคุณค�าแห�งตนเอง  
มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีและเขMาร�วมกิจกรรมดMานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เนื่องจากทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส�งเสริม
อย�างต�อเนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา นักเรียนควรไดMรับการพัฒนาดMานทักษะการแสวงหาความรูMดMวยตนเอง 
การวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ การพัฒนาทักษะในการพูด ฟ[งอ�าน เขียนและต้ังคําถาม 
การกําหนดเปYาหมาย คาดการณ� ตัดสินใจแกMป[ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ การส�งเสริมกิจกรรมท่ีส�งเสริม 
การคิดสรMางสรรค�และท่ีตMองพัฒนาอย�างเร�งด�วนคือ การเรียนรูMและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างกัน 
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net )ใหMเปQนไปตามเกณฑ�     

4.2 ด6านการจัดการศึกษา 

จุดเด1น ครูมีการกําหนดเปYาหมายและคุณภาพนักเรียนท้ังดMานความรูM ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  มีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย ใหMคําปรึกษาและแกMป[ญหา 
แก�นักเรียนท้ังดMานการเรียนและคุณภาพชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนเปQนแบบอย�างท่ีดี ผูMบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนMาท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีภาวะผูMนํา มุ�งม่ันบริหารการศึกษาใหMบรรลุเปYาหมาย 
ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย�างต�อเนื่อง โรงเรียนจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของนักเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผูMปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนท่ีสอดคลMองกับทMองถ่ิน   สนับสนุนกระบวนการเรียนรูMใหM
นักเรียนไดMปฏิบัติจริง มีการนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย�าง
สมํ่าเสมอ จัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังโรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเขMมแข็ง  และ
สภาพภายนอกเอ้ือต�อการดําเนินกิจการ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งสภาพสังคม  วัฒนธรรม  เอ้ือต�อการพัฒนาการจัด
การศึกษา  โรงเรียนไดMรับการสนับสนุนจากชุมชน  และสังคมในการมีส�วนร�วม 
ในการจัดการศึกษา  

จุดท่ีควรพัฒนา  คือ  ครูควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูMท่ีตนรับผิดชอบและนําผล 
ไปใชMปรับปรุงการสอนใหMมากข้ึน  โรงเรียนควรจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหMนักเรียนไดMเลือกเรียน 
ตามความถนัดและความสนใจ  จัดระบบสารสนเทศและใชMสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาและ 
นําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชMวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง   

4.3 ด6านการสร6างสังคมแห1งการเรียนรู6 

 จุดเด1น มีการสรMาง ส�งเสริม สนับสนุนใหMโรงเรียนเปQนสังคมแห�งการเรียนรูM โดยการสรMางและ
พัฒนาแหล�งเรียนรูMภายในโรงเรียนและใชMประโยชน�จากแหล�งเรียนรูMเหล�านั้นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูM
ระหว�างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว�างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน องค�กรท่ีเก่ียวขMอง 

 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการใชMแหล�งเรียนรูMนอกโรงเรียน และเชิญภูมิป[ญญาทMองถ่ินมาใหM
ความรูMแก�ครูและนักเรียนใหMบ�อยข้ึน  และปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีใหMทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างเท�า
ทัน  
  



 
 

4.4 ด6านอัตลักษณ�ของโรงเรียน 

จุดเด1น โรงเรียนไดMพัฒนาจนบรรลุเปYาหมายตามวิสัยทัศน� ปรัชญาและจุดเนMนท่ีกําหนดข้ึน   
รวมท้ังจุดเนMน  และจุดเด�นท่ีสะทMอนเปQนอัตลักษณ�ของโรงเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา โรงเรียนควรสรMางความเขMาใจเก่ียวกับอัตลักษณ�ของโรงเรียนใหMผูMปกครอง  
ครู นักเรียน และชุมชนทราบอย�างท่ัวถึง  เพ่ือใหMทุกภาคส�วนเกิดความตระหนักและเห็นแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนร�วมกัน 

4.5 ด6านมาตรการส1งเสริม 

จุดเด1น โรงเรียนมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส�งเสริมบทบาทของโรงเรียนจํานวน  4  
กิจกรรม  คือ การเปQนแกนนําในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดขอนแก�น การพรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรMอน การส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาและการร�วมงานประเพณีของทMองถ่ิน   

 จุดท่ีควรพัฒนา  โรงเรียนควรประชาสัมพันธ�ใหMผูMปกครองและประชาชนในชุมชนเขMามามี
ส�วนร�วมในการทํากิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของทMองถ่ินมากข้ึน 

5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการดําเนินงานท้ังหมด  ระบุข6อค6นพบท่ีต6องพัฒนาต1อไปดังนี้ 

 1) มุ�งพัฒนานักเรียนใหMมีทักษะการใชMภาษาอังกฤษและภาษาจีนเปQนสื่อในการสื่อสาร เพราะเขMา
สู�ประชาคมอาเซียนแลMว 

 2) มุ�งพัฒนานักเรียนใหMเปQนคนดี มีความรูM มีทักษะชีวิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ใหMเปQน 
ไปตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียนกําหนด  

 3) พัฒนา โรงเรียนใหMเปQนศูนย�กลางทางวิชาการของชุมชนและองค�กรแห�งการเรียนรูMส�งผลใหM
เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงข้ึน 

 4) พัฒนาแหล�งเรียนรูMภายในโรงเรียนใหMนักเรียนสามารถใชMศึกษา ดMวยตนเองตลอดเวลา 

5.1 จุดแข็ง  จุดท่ีต6องพัฒนา  ของโรงเรียน เรียงตามลําดับสภาพป;ญหาและความสําคัญ 

จุดแข็ง 
 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีและเปQนผูMมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีพึง

ประสงค� มีความสามารถในการคิดและปรับตัวใหMเขMากับสังคม โรงเรียนการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน
อย�างมีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนและตMนสังกัด มีสมรรถนะ
ภายในท่ีเขMมแข็ง  และสภาพภายนอกเอ้ือต�อการดําเนินกิจการ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งสภาพสังคม  วัฒนธรรม  
เอ้ือต�อการพัฒนาการจัดการศึกษา   ไดMรับการสนับสนุนจากชุมชน  และสังคมในการมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษา เช�นการไฟฟYาฝ^ายผลิตแห�งประเทศไทยท่ีช�วยเหลือในดMานงบประมาณ สื่อและเครื่องจักรกลหนัก 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี ช�วยใหMสามารถพัฒนาคุณภาพไดMคล�องตัว มีชุมชนและเครือข�ายในการร�วมพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีเขMมแข็ง โรงเรียนไดMรับคัดเลือกใหMเขMาร�วมกิจกรรมทางการศึกษากับองค�กรต�างๆอย�างต�อเนื่อง 
ซ่ึงถือเปQนโอกาสท่ีดีของนักเรียน ภายในชุมชนมีแหล�งเรียนรูMและภูมิป[ญญาท่ีหลากหลาย ชุมชนคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามไวMเพ่ือใหMเยาวชนไดMเรียนรูMสืบต�อไป   บุคลากรมีความพรMอมและเพียงพอ 
มีการปรับตัวกับพระราชบัญญัติการศึกษา  สภาพบริหารและการจัดการบริหารองค�กรมีความคล�องตัว   



 
 

จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนควรไดMรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหMสูงข้ึนในทุกกลุ�มสาระการเรียนรูM 

อุปสรรคในการพัฒนาคือ ผูMปกครองส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจนจึงส�งผลต�อการสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน ชุมชนในทMองถ่ินบางส�วนมีป[ญหาครอบครัวแตกแยก ส�งผลใหMนักเรียนบางส�วนมีป[ญหา
ทางการเรียน ประชากรในชุมชนมีการยMายถ่ินส�งผลใหMการศึกษาไม�ต�อเนื่อง นักเรียนบางส�วนบMานไกลตMอง
เดินทางโดยรถรับส�ง จึงไม�สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนนอกเวลาไดM สภาพสังคมเปQนสังคมชนบท
นักเรียนสามารถคMนควMา เรียนรูMจากแหล�งเรียนรูMนอกโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความรูMทางวิชาการไดMนMอย 

5.2 แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยกําหนดแผนหรือกิจกรรม 
ใหMสอดคลMองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตอบสนองความตMองการผูMปกครอง ชุมชน 

กิจกรรม 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาสู�ความเปQนเลิศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ�มสาระการเรียนรูM 
 2) จัดกิจกรรมส�งเสริมการคิดวิเคราะห� คิดสังเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณและคิด

สรMางสรรค� 
 3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 4) จัดกิจกรรมส�งเสริมการทํางานเปQนกลุ�ม 
 5) จัดกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และส�งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา 

ศิลปะ 
 6) จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนอาเซียนศึกษา 
 7) จัดกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน การศึกษาคMนควMาจากแหล�งเรียนรูMต�างๆท้ังในและ 

นอกหMองเรียน 
 8) จัดกิจกรรมรักษ�สิ่งแวดลMอม 
 9) จัดกิจกรรมส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10) จัดกิจกรรม To Be Number one  
 11) จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 


