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คานา
การปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนละลมวิทยา ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรั บ เขตพื้น ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ และเป็ น ฐานข้อ มูล ส าหรั บใช้ รับ การประเมิน คุ ณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายสถาน ปรางมาศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนละลมวิทยา

ก
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน ละลมวิทยา ที่อยู่ ๔๙ หมู่ ๔ ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕ ๙๒๐๑๑๒,๐๘๗๐๓๗๖๐๙๐
โทรสาร ๐๔๕-๙๒๐๑๑๔ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด ๕๔๓ คน จ าแนกเป็น ระดับชั้น ม.ต้น จานวน ๓๑๘ คน และระดับชั้น ม.ปลาย
จานวน ๒๒๕ คน

ข
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา
๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนละลมวิทยา จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา
๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายทองอินทร์ มลิพันธ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละลมวิทยา
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ค
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปของผู้บริหาร
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ก
ข
ค
ง
1
1
3
5
6
6
14
21
27
28
29
33
33
34
35

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
แผนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome)
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมนิเทศ
ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด
35
ภาคผนวก
37
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4)
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ง
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงเรียนละลมวิทยา
รหัสโรงเรียน ๑๐๓๓๕๓๐๙๖๕
ที่ตั้งเลขที่ ๔๙ แขวง/ตาบลละลม เขต/อาเภอภูสิ ง ห์ จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๒๐๑๑๒,๐๘๗๐๓๗๖๐๙๐,๐๘๑๘๗๖๘๙๘๔
โทรสาร ๐๔๕-๙๒๐๑๑๔ email krupooh555@gmail.com website www.llw.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ – สกุลผูบ้ ริหารโรงเรียน
๑) นายสถาน ปรางมาศ
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
๒) นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
1.1.สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- รอง/ผู้อานวยการ
รวม
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
- ครูอัตราจ้าง
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
- พนักงานราชการ
บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม
๓.อื่นๆ ช่างไฟฟ้า ๔
และนักการภารโรง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
๒
๒๐
๑๓
๑๓
๙
๑๒
๙
๑
๑๓
๙
๗
๔
๔
๔
๒
๑
-

รวม
1
1
๒
๓๓
๒๒
๒๑
๑
๒๒
๑๑
๘
๒
๑

๒

๗
-

๔
-

-

๑๑
๒

๒
๒

๒๐

๑๕

-

๒
๓๗

สรุปอัตราส่วน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวนผู้เรียนต่อครู 15 : ๑
จานวนผู้เรียนต่อห้อง ๓๕ : ๙
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวนผู้เรียนต่อครู ๒๑ : ๑
จานวนผู้เรียนต่อห้อง ๓๒ : ๗
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1.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจานวนชัว่ โมงสอนมากที่สดุ
จานวนครูผสู้ อน

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก

๓
๒
๕
๑
๑
๒
๕

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก

๒
-

๑
๕
๑
๒
๑

๑
-

1.3. สรุปจานวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผู้บาเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ให้ระบุ (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


จานวนครูผสู้ อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

-

๒๕
๒๕
๒๕
๓๐
๓๐
๓๐
๒๕
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวม ๕๔๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
จานวนผู้เรียน
ปกติ

จานวนห้องเรียน

ระดับที่เปิดสอน

ห้องเรียนปกติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
๓
มัธยมศึกษาปีที่ 2
๓
มัธยมศึกษาปีที่ 3
๓
รวม
๙
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
๒
มัธยมศึกษาปีที่ 5
๓
มัธยมศึกษาปีที่ 6
๒
รวม
๗

ห้องเรียนพิเศษ

ชาย

หญิง

-

๖๘
๕๒
๕๐

๔๓
๔๗

-

จานวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษ
ชาย
หญิง

รวมจานวน
ผู้เรียน

๑๗๐

๕๘
๑๔๘

-

-

๑๑๑
๙๙
๑๐๘
๓๑๘

๒๕
๔๐
๑๓
๗๘

๔๐
๕๖
๕๑
๑๔๗

-

-

๖๕
๙๖
๖๔
๒๒๕

หมายเหตุ ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดสอน
๑.๕ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนละลมวิทยา
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องพยาบาล
ห้องธนาคารโรงเรียน
ห้องดนตรี
ห้องแนะแนว
ห้อง to be number one
แหล่งเรียนรู้ลานธรรม โรงเรียนศีล ๕

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละลม
องค์การบริหารส่วนตาบลละลม
วัดบ้านขะยูง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
วัดอัมพวันธราราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องจากพระราชดาริ
ตลาดชุมชนบ้านละลม
จุดชมวิวพญากูปรี
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านธาตุทอง

1.6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดี
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ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานการศึกษา
 ระดับ ๑ POOR (กาลังพัฒนา)
 ระดับ ๒ FAIR (ปานกลาง)
 ระดับ ๓ GOOD (ดี)

 ระดับ ๔ GREAT (ดีเลิศ)
 ระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน : ดีเลิศ
โรงเรียนละลมวิทยา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการ
พัฒ นาคุณ ภาพการจั ด การศึ กษาของสถานศึก ษา โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ กษาตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายในการพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ ของสถานศึกษาให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นที่มุ่งสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการดาเนินการตามแผนพัฒ นาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
กากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเพื่อตรวจสอบความสาเร็จและคุณภาพการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กรในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสะท้อนแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
คาแนะนาเพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายต่อไป โรงเรียนละลมวิทยาได้
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนละลมวิทยา เป็นการประเมินตนเองเชิง
ประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ
เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยจะน าเสนอผลการประเมิ นแต่ล ะมาตรฐานการศึ กษาและจั ด ทาหลั กฐาน เอกสาร
สนับสนุนผลการประเมินตนเองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศ โครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพื่อแสดงถึง ระดับคุณภาพ กระบวนการทางานและ ผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้ง
องค์รวม ถึงแม้ว่าในช่วงปี การศึกษา ๒๕๖๔ จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID๑๙) ซึ่งส่งผลให้ไม่ส ามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีบางช่วงเวลาที่ โรงเรียนได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม
โรงเรี ยนละลมวิทยายั งคงดาเนิน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์
ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
ตามระดับคุณภาพการศึกษา
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1. กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 ครูผู้สอนทุกคนศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาและทาการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อนามาวางแผนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนาแผนมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ครูผู้สอนทุกรายวิชาประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายให้ครบทุกตัวชี้วัด เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ขั้นตอนที่ 4 ครูรายงานผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ นาผลการจัดเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม ความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
สรุปผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย
ค่าเป้าหมาย

- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับ ๓ ขึ้นไป
- ผู้เรียนปกติที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาให้สามารถ
อ่านคล่องและเขียนคล่อง ร้อยละ ๘๐

โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ)
- กิจกรรมค่ายอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์

ผลการพัฒนา

- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๕๑ มีระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับ ๓ ขึ้นไป
- ผู้เรียนปกติที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาให้สามารถ
อ่านคล่องและเขียนคล่อง ร้อยละ ๘๘.๕๘

ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานปีการศึกษา 256๔
- รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย
- สมุดบันทึกรักการอ่าน
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๑.๒) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๒. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ)
๔. กิจกรรมวันคริสต์มาส
๕. กิจกรรม English Camp

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนร้อยละ ๗๐.๑๖ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
ขึ้นไป
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานปีการศึกษา 256๔
๒. รายงานผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้แทบทดสอบวัดความสามารถด้านการสื่อสาร
๓. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม English Camp

ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

๑.3) มีความสามารถในการการคิดคานวณ
ค่าเป้าหมาย
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีการใช้ทักษะกระบวนการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
๒.โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๗๒ มีการใช้ทักษะกระบวนการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ / วิทยาการคานวณ
๒. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณของผู้เรียน
รายบุคคล
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ประเด็นที่ ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตชิ้นงานหรือโครงงานบน
ฐานวิจัย
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ)
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. กิจกรรมโครงงานบนฐานวิจัย PBL
๔. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
๕. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS
ผู้เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๔.๓๖ สามารถใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ผ ลิ ต ชิ้ น งานหรื อ
โครงงานบนฐานวิจัย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้)
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงงานบนฐานวิจัยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕. สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

ประเด็นที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ค่าเป้าหมาย
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ)
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
๒. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓. กิจกรรมโครงงานบนฐานวิจัย PBL
๔. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM
๕. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS
ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๒ สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้)
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงงานบนฐานวิจัยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕. สรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผูเ้ รียนรายบุคคล
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ประเด็นที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๓. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๘๙ มีทักษะการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 256๔
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆโดยใช้ Google Classroom,
Line , Facebook, Zoom, Google Meet และการทาแบบทดสอบออนไลน์
ผ่านระบบ Google Form
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยการเข้าชั้นเรียน
๔. รายงานนวัตกรรมของครูที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียน
๔. สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผูเ้ รียนรายบุคคล

ประเด็นที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรีย นร้อยละ ๗๐ มี ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามหลัก สูตร ๘ กลุ่มสาระหรือ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียนร้อยละ ๖๒.๓๑ มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระหรือผลการทดสอบ
ระดับชาติ
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 256๔

ประเด็นที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ)
๔. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
๕. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๖. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
-นักเรียนสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๘๗.๙๖
-นักเรียนสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๙๓.๗๕

ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
๒. รายงานการจบหลักสูตร
๓. รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔. สรุปผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียนรายบุคคล
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการเน้นความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
๒. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๔. โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
๕. โครงการวันสาคัญ
๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการเน้นความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
๕. รายงานผลการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. รายงานนวัตกรรมบริหารจัดการระบบคะแนนความประพฤติ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗. รายงานกิจกรรม To Be Number One
๘. รางวัลโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (ระดับเพชร)
๙. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น (ระดับทอง)
๑๐. รางวัลสถานศึกษาสีขาว (ระดับเงิน)
๑๑. สรุปผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของผู้เรียนรายบุคคล

ประเด็นที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. โครงการวันสาคัญต่างๆ
๒. กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
๓. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
๔. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได) ประเพณีของชนเผ่าเขมร
๕. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวเขมร
๖. กิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและใส่บาตรในวันพระ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๐๐ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๒. รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได)
๓. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา
๔. รูปภาพการแต่งผ้าไทยใส่บาตรในวันพระ
๕. สรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนรายบุคคล
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ประเด็นที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ
๑. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
๒. โครงการวันสาคัญต่างๆ
๓. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได) เป็นหลักสูตรที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชนเผ่าเขมรเกี่ยวกับการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
๔. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา
๕. กิจกรรมวันคริสต์มาส
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๕๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๒. รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได)
๓. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
๕. สรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายของผู้เรียนรายบุคคล

ประเด็นที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา
ผลการปะเมิน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสนุ ทรียภาพทางด้านศิลปะ คนตรีและนาฎศิลป์
๑. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
๒. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสพม.เกมส์
๓. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัด
๔. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทน ภาค ๓
๕. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
๖. กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน
๖. หลักสูตรความสามารถพิเศษ(กรีฑา)
๗. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได) เป็นหลักสูตรที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชนเผ่าเขมรเกี่ยวกับการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
๘. กิจกรรม To Be Number One
๙. ชุมนุมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๒๘ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
๒. รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได)
๓. รายงานผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษ(กรีฑา)
๔. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา
๕. รายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One
๖. รายงานผลการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงของนักเรียนทุกคน
๗. สรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายของผู้เรียนรายบุคคล
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ผลการดาเนินงาน
1. จากการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จานวน
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด จานวน ๕
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ และต่ากว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด จานวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๖๗
๒. จากการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จานวน
ทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด พบว่า คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด จานวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
ปรากฏผลการประเมินดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
1.1) ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป
1.2) ผู้เรียนปกติที่อา่ นไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาให้สามารถอ่านคล่องและเขียนคล่อง ร้อยละ80
1.3) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
1.4) ผูเ้ รียนร้อยละ ๗๐ มีการใช้ทักษะกระบวนการด้านการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป

๑.๒

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1) ผู้เรียนร้อยละ ๘0 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตชิ้นงานหรือโครงงานบนฐานวิจัย
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระหรือผลการทดสอบระดับชาติ
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
4.2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ปานกลาง
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนละลมวิทยา กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละลมวิทยาพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุก
คน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการทบทวน กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยนารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 256๓ รายงานประเมิน
โครงการในปีการศึกษา 256๓ มาร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT analysis)
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของโรงเรียน นาไปสู่ การจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจาปีตามหลัก PDCA และสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนา
ข้อมูลมาพัฒนาในปีต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ กาหนดประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และดาเนินการเผยแพร่ประกาศ ค่า
เป้าหมายให้คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้
กลุ่มบริหารงานต่างๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ จัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้ได้ผลส าเร็ จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ขั้น ตอนที่ ๓ แต่ งตั้ง คณะกรรมการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ปีการศึกษา 256๔ เพื่ อ
รับผิดชอบดาเนินงาน กากับติดตามและรายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๔ สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจาปี นาผลมาวิเคราะห์
ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์นโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนละลมวิทยา มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติตาม
กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ นโยบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และนโยบายของรัฐ มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่เป็นไปได้สู่
การปฏิบัติ มีการกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ๒๕๖๔
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๔
๓. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา
๔. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละลมวิทยา
๕. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๖. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
๗. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมปีการศึกษา 256๔
๘. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา256๓
ประเด็นที่ 2.๒ มีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โรงเรีย นละลมวิทยาบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่ว นการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกากับติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั กเรี ย น มีร ะบบการนิเ ทศภายใน นาข้อมู ล มาใช้ ในการพัฒ นา บุคลากรและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
256๔ แบบมุ่งเน้นผลงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริหารงานต่าง ๆ ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขั้นตอนที่ ๒ กาหนดกิจกรรมตามโครงการของแต่ละฝ่าย บริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินงานตามโครงการให้บรรลุผลสาเร็จ สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและกลยุทธ์ จุดเน้นของสถานศึกษา เน้นการดาเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยขั้นตอนของ
PDCA มีปฏิทินการปฏิบัติงานทั้งของภาพรวมโรงเรียน ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิทินวิชาการของครู
นักเรียน และปฏิทินกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางกากับติดตามการดาเนินงานต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๓ มีระบบการนิเทศภายในและให้ผลสะท้อนกลับ เน้นการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงเพื่อ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ด้วยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจาเดือน ประชุมฝ่าย ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลระหว่างและหลังการดาเนินงานทุกกิจกรรม (AAR) เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการทางานต่อไป
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนละลมวิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละลมวิทยา
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๔ ซึ่งประกอบด้วย
๑. โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
จานวน ๖ โครงการ จานวน ๔๑ กิจกรรม
๒. โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน จานวน ๑ โครงการ จานวน ๗ กิจกรรม
๓. โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล
จานวน ๓ โครงการ จานวน ๒๒ กิจกรรม
๔. โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป
จานวน ๕ โครงการ จานวน ๒๒ กิจกรรม
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๔
๓. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา
๔. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๕. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
๖. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมปีการศึกษา 256๔
ประเด็นที่ ๒.3 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนละลมวิทยามีการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ จัดทาพรรณนางานฝ่ายวิชาการ กาหนด
ขอบข่ายภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
บิหารหลักสูตรเพื่อจัดทา ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรให้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙
ขั้น ตอนที่ ๒ พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เน้ นคุ ณภาพผู้ เ รีย นรอบด้า นตามทฤษฎี พหุ ปัญ ญาครอบคลุ มทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย กาหนดแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความถนัด
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จัดรายวิชา
เพิ่มเติมสอดคล้องกับแผนการเรียนและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา IS 1-3 และภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาจีน)ส่งเสริม
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมพัฒนาเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๓ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร ด้วยการตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน การเสนอแนะ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การบันทึกสอน
ซ่อมเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุก
สิ้นปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาผลการใช้และประเมินหลักสูตรมารายงานและใช้เป็น
ข้อมูลมาในการพัฒนาสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนละลมวิทยาดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินการใช้หลักสูตาสถานศึกษาพบว่าหลักสูตรยังไม่มีความ
หลากหลายยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนเท่าที่ควร โรงเรียนจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- หลักสูตรห้องเรียนวิทย์-คณิต
- หลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
- หลักสูตรห้องเรียนศิลป์-อาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- หลักสูตรห้องเรียนเตรียมแพทย์-พยาบาล
- หลักสูตรห้องเรียนเตรียมทหาร-ตารวจ
- หลักสูตรห้องเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
- หลักสูตรห้องเรียนเตรียมครู-นักการศึกษา
- หลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
- หลักสูตรห้องเรียนศิลป์-อาชีพ
- หลักสูตรห้องเรียนการกีฬา
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างหลักสูตร
๒. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔
๔. รายงานโครงการ/ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ
ประเด็นที่ ๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนละลมวิทยา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PDCA
ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูและบุคลากร เช่น อายุราชการ การดารงตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการกาหนดขอบข่ายของการพัฒนากาลังคน กาหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ขั้นตอนในการดาเนินงาน และแผนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการพัฒนาบุคลากร ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนดตามแผนปฏิบัติ การ
โรงเรียน เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการให้ครู บุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนาซึ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ครู บุคลากร
ส่วนใหญ่จะพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ครู บุคลากรทุกคนจัดทา
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แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) การปฐมนิเทศและการประเมิน
ครูผู้ช่วย การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ว (PA)
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ ๆ คือ การติดตามและ
ประเมินผลในระหว่างดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากรหรือ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ เช่น สรุปจานวนครูผ่านการประเมินครูผู้ช่วย ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ การฝึกอบรม
พัฒ นาตนเอง การได้ รั บ รางวัล ทางวิช าชี พ ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมต่ างๆ เพื่อ นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ส่งผลดังต่อไปนี้
๑. การพัฒ นาตนเองด้ว ยการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีค่าเฉลี่ยการอบรมจานวน ๔๑ ชั่วโมงต่อคน
๒. ครูมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จานวน ๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ครูจัดทารายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๕. สรุปและรายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ครูได้เลื่อนวิทยฐานะชานาญการ จานวน ๔ คน
๗. ครูผ่านการประเมินครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู คศ. 1 จานวน ๖ คน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
๒. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครู
3. บันทึกข้อตกลงการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (MOU)
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ของครู
ปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๕. รายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาของครูรายบุคคล
6. สรุปการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้( PLC) ของครูและผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิด
จากการ PLC
๗. วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล
ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนละลมวิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
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กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่ง
เรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน จัดทาแผนงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม วาง
แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้กาหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนรับผิดชอบ กาหนดพื้นที่
อาคาร และเวลาการทางานของแม่บ้าน นักการ แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจาวันและคณะกรรมการประจา
อาคารเรียนเพื่อคอยกากับติดตามการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง ดูแลรักษาสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานให้มีประสิทธิภาพครบทุกห้องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษา แบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนแต่ละห้องดูแลรับผิดชอบ ผลักดันให้นักเรียนทาโครงงานคุณธรรม ทุกห้อง
เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วม รักโรงเรียน มีจิตสาธารณะ และการทางานเป็นกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล/ตรวจสอบการดาเนินงานโดยคณะกรรมการในการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ ผู้ เรี ย นและผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แหล่ งเรียนรู้ และสภาพแวดล้ อมภายใน
สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินงาน จากการดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อ
การ จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ส่งผลดังต่อไปนี้
1. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ
2. มีมาตรการเข้าออกที่รัดกุม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
๔. มีการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงตามอาคารต่างๆ
๕. อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ลานกีฬา ห้องน้า โรงอาหาร สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า
6. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องประชุม และห้อง
โสตทัศนศึกษา เป็นต้น
๗. ห้องเรี ยนแต่ละห้ องมีสื่ อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
๘. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ส่งผลให้อยากมาโรงเรียนและรัก
โรงเรียน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. รายงานผลการดาเนินโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. สารสนเทศด้านอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๓.บันทึกรายงานการปฏิบัติงานซ่อมบารุงของฝ่ายอาคารสถานที่
๔. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่
๕. สภาพจริง/รูปภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์

19

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเด็นที่ ๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนละลมวิทยาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจั ดการ
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีกระบวนการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA
ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลุม องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษาด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและ งานระบบ
เครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ติดตั้ง และ
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกาหนดการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อความปลอดภัย และความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓ ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ ๔ นาผลการติดตามและประเมินผลการใช้ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
จาเป็นเหมาะสม ทันสมัย ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน และระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ (ความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลสารสนเทศ)
3. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการบริห ารจัดการฯ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูล DMC, SGS , SMSS, ปพ.๕ Online, Line Group, e-GP, Web page และ Website ของ
สถานศึกษา
4. โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. รายงานผลการดาเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๒. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DMC, SGS SMSS, ปพ.๕ Online , e-GP, Web page และ Website
ของสถานศึกษา
๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสารสนเทศ
๔. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) จาก CAT Corporate Service
๕. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสภาวะการระบาดของโรค Covid-19
๖. สภาพจริง
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ปรากฏผลการประเมินดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
๒.๓ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยใช้
กระบวนการ PLC
2.4.2 ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
2.4.3 ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ :
ประเด็นที่ ๓.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โรงเรียนละลมวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ความสามารถพิเศษต่างๆตามความถนัด ความสนใจ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้นาเสนอ
ผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดทาคาอธิบายรายวิชา กาหนด
โครงการสอน เนื้อหาที่จะสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ขั้นตอนที่ ๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้จัดทาไว้ โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติ
จริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ DLIT, DLTV นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
การจัดทาโครงงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระวนการกลุ่ม ฯลฯ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ แบบวัดภาคปฏิบัติ
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แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า หรือแบบบันทึกพฤติกรรม และมีการ
บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนท้ายแผนการสอน จัดสอนซ่อมเสริมและรายงานผลการสอนอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ ๓ มีการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแบบกัลยาณมิตรเป็นประจาทุกภาค
เรี ย น อย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ ง โดยมี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้
ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาปฏิทินการนิเทศ ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินและตามประเด็นการนิเทศที่ได้
กาหนดไว้อย่างชัดเจน โรงเรียนละลมวิทยายังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกคนเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น และได้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๔ นาผลการนิเทศและผลการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ รายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
๓. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ รายงานการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๔. ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีค่าเฉลี่ยในประเด็นการนิเทศ ดังนี้
๔.๑ ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔.๒ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔.๓ ด้านการวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔.๔ ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการประจาปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๒. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้
๓. รายงานการส่งการใช้สื่อการเรียนรู้ / รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้
๔. รายงานการส่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๕. รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 256๔
ประเด็นที่ ๓.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนละลมวิทยา สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
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กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID๑๙)
โดยการจัดอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม จัดหา จัดทา พัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ จัดทาทะเบียนสื่อและ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ประเมินและรายงาน
ผลการใช้สื่อ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนให้ครูเข้ากระบวนการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไป
ผลการพัฒนา จากการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ส่งผลดังนี้
1. ครูมีสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจและปฏิบัติได้จริง สอดคล้องตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนา ผู้เรียน
๔. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๕. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการกาหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้
๗. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid – ๑๙
และยังสามารถผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้
๓. รายงานการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
๔. รายงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)
๕. รายงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
๖. รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๗. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนละลมวิทยา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กลยุทธ์พันธกิจ เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ (กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญา
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนาด้านวิชาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรีย นรู้ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโครงการระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรียน และ
โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อชมบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สภาพจริง ผู้เรียนประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อฟังข้อมูลสะท้อนกลับอีกทางหนึ่ง
ขั้น ตอนที่ ๓ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รีย นทั้ ง 3 ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางวิ ช าการ ด้ า น
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั้นตอนที่ ๔ นาข้อมูล จากการดาเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อนามาใช้พัฒนาการต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการดาเนินการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลต่อนักเรียน ดังนี้
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดสี ่งผลให้เรียนอย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
๓. นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
๔. นักเรียนมีความสุขในการแสวงหาความรู้ตามความสนใจ
๕. สรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 256๔
๒. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. รายงานผลการดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖. สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
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ประเด็นที่ ๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนละลมวิทยา มีระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยมีการกาหนดแผนการวัดผล ประเมินผลทุกรายวิชาไว้อย่างชัดเจน ครูผู้สอนชี้แจงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและ
แผนการวัดผล ประเมินผลให้ผู้เรียนรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนที่จ ะเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กาหนดรูปแบบในการทาเครื่องมือวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ครูทุกคนรับทราบและเข้าใจตรงกัน จัดทา
ปฏิทินการวัดและประเมินผลไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตรงตามเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ ๒ มีคณะกรรมการวัดและประเมินผลคัดเลือกและจัดทาข้อสอบที่เป็นเครื่องมือและวิธีการ
ประเมิน ผลที่เหมาะสมกับ เป้ าหมายและการจัด กิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และกากับติดตามผลการใช้เครื่องมือ บันทึกคะแนนการวัดและประเมินผลทั้งคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
บันทึกคะแนนทั้งใน ปพ.๕ ออนไลน์และในระบบ SGS อย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ ๓ มีคณะกรรมการกากับติดตามและตรวจสอบการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน และ
การบันทึกคะแนนการวัดและประเมินผลให้มีความถูกต้องเหมาะสมทันตามกาหนดเวลาตามปฏิทิน
ขั้นตอนที่ ๔ นาผลที่ได้มาใช้พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปรับปรุงการจัดจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาตนเอง
ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งผลดังนี้
๑. เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นามาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือวัดและประเมินผลของทุกรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานและ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร
๓. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน นาข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา หรือ
ปรับปรุงแกไขการเรียนรู้
๔. ครูวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน สื่อ
การจัดการเรียนรู้
๕. ได้เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย เช่น การจดบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
สังคมมิติ เป็นต้น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
๖. มีเครื่องมือที่ใช้บันทึกผลคะแนนการจัดการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
๗. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563
๒. ระเบียบการวัดและประเมินผล
๓. ปฏิทินงานวัดและประเมินผล
๔. เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ /บันทึกหลังการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
๖. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕ ออนไลน์) ระบบบันทึกคะแนน (SGS)
๗. รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นที่ ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนละลมวิทยา สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PDCA
ดังต่อไปนี้
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑ กาหนดแนวทางการทากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดตาราง
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน กาหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน และแนวทางการทา
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทิน และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เสนอผู้บริหารตามลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๔ นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศชี้แจงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนามาชี้แจงครูใน
กลุ่มสาระ และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ผลการพัฒนา
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
3. มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีการศึกษาจานวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม
เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๕๐
3. มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง
4. ครูร้อยละ ๙๑.๖๗ มีวิจัยในชั้นเรียนด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ หรือพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน
๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
๒. รายงานสรุปการนิเทศการเรียนการสอน
๓. สรุปรายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC )
๔. รายงานการประชุมประจาเดือน/ ประชุมฝ่าย/ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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ปรากฏผลการประเมินดังนี้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้สอื่ เทคโนโลยี สื่อ DLIT และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 ครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา
3.4.2 ครูจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการรายงานผล
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ AAR หรือ PLC

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

จุดเด่น
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรี ย นละลมวิ ท ยา สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ และด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้านดังนี้
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพราะมีการจัดอบรมหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุมด้านทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานด้านทักษะอาชีพอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สถานศึกษาสามารถ
ปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โค
โรนา (COVID๑๙) จากรูปแบบปกติมาเป็นแบบออนไลน์ได้ ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียน การส่งงานและ
การสอบผ่านแพลทฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆได้
๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยผู้เรียนได้รับการดูแลตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทอง และรางวัล
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ระดับเพชร
๒. ผู้ เรี ย นมีความภูมิใจและเห็ น คุณค่ าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย เข้าร่ว ม
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้เ รีย นมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต อารมณ์และสั งคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่ว งวัย
ภายใต้ความแตกต่างของ ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่า งมีความสุข ส่งผลให้ได้รับรางวัลจาการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาเป็นประจาทุกปี
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๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนนักเรียน มี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา มาวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน
๒. มี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงาน ก าหนด
ภาระหน้าที่ความรั บผิดชอบที่ชัดเจน มอบหมายรองผู้อานวยการและผู้ ช่วยผู้อานวยการบริหารงานต่าง ๆ
๔ ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ด้วยขั้นตอน PDCA เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษา นิเทศ กากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๓. จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้ ของ
สถานศึกษา เช่น การใช้กลุ่มไลน์ของครู บุคลากรในการแจ้งข่าวสารราชการ และแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้ง
๔ ฝ่ายงาน
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยดาเนินการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร มีรายวิชาและแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
๒. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๓. มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการ กาหนดปฏิทิน
การนิเทศและหัวข้อการนิเทศที่ชัดเจน เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง สรุปและ
รายงานผลการนิเทศ และนาผลไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
จุดควรพัฒนา
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ทีส่ ถานศึกษากาหนด และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดคานวณ
มากขึ้น
๒. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น หรือส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัล
ระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
๒.พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชาสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ
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๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ส่งเสริมกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ครูมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือส่งผลงาน
เข้าประกวด
๒. ส่งเสริมให้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีโอกาสจะสูญหาย
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญ
แผนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนละลมวิทยาได้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาโดยกาหนด
กิจกรรมตามโครงการของฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังนี้
๑. คุณภาพของผู้เรียน
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายของ
คุณภาพการศึกษาและความต้องการของผู้เรียน
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการประเมินระดับชาติ
๓. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ
แก้ปัญหา พร้อมนาสถานศึกษาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
๔. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการใช้นวัตกรรมบริหารระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบั ติพร้อมสาหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และส่งผล
งานเข้าประกวดระดับชาติ
๒. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีผลงาน นวัตกรรมและรางวัลที่สะท้อนความสามารถทางวิชาชีพ
๓. ระดมทรัพยากรและการบริหารงบประมาณต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชั้นเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. เสริมทักษะและการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนในรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และสามารถค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
๒. นากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย น่าสนใจมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น
๓. พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้มีดียิ่งขึ้น
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
1.การพัฒนาสุขภาวะในโรงเรียนละลมวิทยา โดยใช้กลยุทธ์
LLW CHIC Model (H&H-Dee healthy
school)
2.การบริหารจัดการระบบคะแนนความประพฤติระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๓. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมุติสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
๔.“การแก้ปัญหาสมุดส่งงานวิชาฟิสิกส์หาย โดยการใช้
Google Drive”

มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่ ๒

ระดับการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย

มาตรฐานที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย
มาตรฐานที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อรางวัล
1. การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปี 2564

ประเภทรางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
 เขตพื้นที่/จังหวัด สานักงานการกีฬาแห่ง

6 เหรียญทอง
 ภาค/ประเทศ
3 เหรียญเงิน
ประเทศไทยจังหวัด

นานาชาติ
5 เหรียญทองแดง
ศรีสะเกษ

2. รางวั ล โรงเรี ย นศี ล ๕ ตาม ระดับเพชร
รอยพ่ออย่างพอเพียง
3. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น

ระดับทอง

4. รางวัลสถานศึกษาสีขาว

ระดับเงิน

ระดับ


 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
 เขตพื้นที่/จังหวัด

 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

หมายเหตุ

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สพม.ศก.ยธ.
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ปี พ.ศ.....
ที่ได้รับรางวัล
๑. รางวัลโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 25๖๑
๒. รางวัลสถานศึกษาสีขาว
256๑
๓. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
256๒
๔. การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
2564
ศรีสะเกษ ประจาปี 2564
ชื่อรางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม.ศก.ยธ.
สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ
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ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

มี











ไม่มี
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี)
(ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ ร ะบุ ข้ อ ค้ น พบที่ แ สดงถึ ง การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)

ความโดดเด่นของสถานศึกษา
1. การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจาปี 2564
2. รางวัลโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
3. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
4. รางวัลสถานศึกษาสีขาว

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C ๓)
(C ๒)
(C ๑)





กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
โรงเรี ย นละลมวิท ยา เป็ น สถานศึก ษาที่มี ค วามโดดเด่ นในด้ านการส่ ง เสริ ม คุ ณลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม โดยมีกระการการพัฒนาความโดดเด่นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามวงจร PDCA ดังนี้
๑. จั ดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ ส่ งเสริมด้ านคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น
๒. ประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นสถานศึกษาได้นานวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบคะแนนความประพฤติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี รองผู้อานวยการ และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ของนายสถาน ปราง
มาศ ผู้อานวยการ เรื่องการพัฒนาสุขภาวะในโรงเรียนละลมวิทยาโดยใช้กลยุทธ์
LLW CHIC Model (H&H-Dee healthy school) มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ควบคู่กัน
๓. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและนวัตกรรมดังกล่าว แล้ว
นาผลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
๔. พัฒนานวัตกรรมและนากลับมาใช้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อสร้างความโดด
เด่นของสถานศึกษาในด้านนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ และสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียน ละลมวิทยา อยู่ในกลุ่ม YYY เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองและมีเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเพียงพอ
กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากาหนด ดังนี้
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) โรงเรียนละลมวิทยามีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากรและด้านการสนับสนุนจาก
ภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
๑. ด้านกายภาพ
มีความพร้อมระดับมากโดยมีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน มีการปรับปรุง
และพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน จัดแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เช่น มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดมาตรการความ
ปลอดภัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) อย่างรัดกุม
๒. ด้านบุคลากร
มีความพร้อมระดับมาก โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่บริหารการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย ๔๑ ชั่วโมงต่อปี ครูทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย
๖๐ ชั่วโมงต่อปี ครูได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อร่วมจัดทามาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมประชุม
ก่อนปิดภาคเรียนเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา (SAR) มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน
๓. ด้านสนับสนุนจากภายนอก
มีความพร้อมระดับมาก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ หน่วยงานภายนอก เช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน การจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลละลม การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) ๑๙ จากโรงพยาบาลภูสิงห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละลม การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสถานีตารวจภูธรภูสิงห์ การเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นจาก
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
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ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจาก รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) พบว่า
๑. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มีการวางแผนและ
ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดประชุมครู บุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ผ่ านการเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา แผนพั ฒ นาการศึ กษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี ครอบคลุมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีและนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา มีการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและนาผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนางาน ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
๒. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีผ ลการประเมิน อยู่ ในระดับ ดีเลิ ศ ครูร้อยละ๘๐ ขึ้นไปจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการสอนในรายวิชา IS มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มีการรายงานการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ มีการจัดทาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน มีกาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้หลายช่องทาง จึงมีข้อมูลไปใช้ช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ครูมีการวางแผนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดาเนินการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการกากับติดตามตรวจสอบการวัดผล ประเมินผลเป็น
ระยะๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ และที่สาคัญ
ที่สุดคือมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ประเด็นที่ใช้ในการ
นิเทศส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการสรุปและรายงานผล การนิเทศ นาผลมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ด้า นผลลัพธ์ (Output/Outcome). พิจารณาจาก รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา IS จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ ๔H ฝึกทักษะตามความ
สนใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ เช่น อาชีพช่างตัดผมชาย ธุรกิจกาแฟ
ธุรกิจแซนด์วิช การทาสลัดโรล เป็นต้น
จากการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั ก สู ตรและการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๖๔ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๖ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๒ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๘๙ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๒.๓๑ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ ในระดับ ดีขึ้น ไป ซึ่งบรรลุ ตามเป้าหมายที่ส ถานศึกษากาหนดทุกตัว ชี้วัด ผลการ
ประเมิ น ด้ านคุณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ พบว่ าผู้ เรี ยนร้อ ยละ ๙๒.๐๓ มี คุณ ลั ก ษณะและค่า นิย มที่ ดีต ามที่
สถานศึกษากาหนด ร้อยละ ๘๑.๐๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐.๕๐ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕.๒๘ มีสุขภาวะทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยและมีจิตสังคมร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมนิเทศ ติดตามของ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น
๒. พัฒนาศักยภาพครูทุกคนในด้านการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จนนาไปสู่การมีผลงานเป็นแบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้
๓. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านสามารถไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
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๔. พัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียนของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการนาเสนอ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๖. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๗. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
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ภาคผนวก
๑. เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๒. หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code ) ของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
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๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ความพร้อมด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
รายการ
ด้านกายภาพ
๑) การจัดห้องเรียนต่อ
ระดับชั้น
๒) ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
พิเศษ/แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
๓) สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการ
สอน

ด้านบุคลากร
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา
๒) จานวนครู

๓) จานวนชั่วโมงเฉลี่ย
การพัฒนาตนเองของรู
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งหมด ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา
๔) จานวนชั่วโมงเฉลี่ย
การเข้าร่วมกิจกรรม
PLC ของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมดในปีการศึกษา

แนวการพิจารณา

ระดับ
ความพร้อม

 มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละชัน้ ๒ ระดับชั้น
 การจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า ๒ ระดับชั้น
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่พร้อมใช้งานหรือ
มีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่พร้อมใช้
งาน
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

๓ มาก
๒ ปานกลาง
๑ น้อย
๓ มาก
๒ ปานกลาง

 มีผู้อานวยการสถานศึกษา
 มีผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
 ไม่มผี ู้อานวยการ/ผูร้ ักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
 มีจานวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา
 มีจานวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครูไม่ครบทุก
ระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา
 มีจานวนครูไม่ครบทุกระดับชัน้ และไม่ครบทุกรายวิชา
 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป
 ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง ๑๐ - ๑๔ ชั่วโมง
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

๓ มาก
๒ ปานกลาง
๑ น้อย
๓ มาก
๒ ปานกลาง

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ ๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง ๒๕ - ๕๔ ชั่วโมง
 ชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง

๓ มาก
๒ ปานกลาง
๑ น้อย

๑ น้อย
๓ มาก
๒ ปานกลาง
๑ น้อย

๑ น้อย
๓ มาก
๒ ปานกลาง
๑ น้อย
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รายการ

แนวการพิจารณา

๕)บุคลากรสนับสนุน  มีบคุ ลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ

ระดับ
ความพร้อม

๓ มาก
๒ ปานกลาง
 มีบคุ ลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรื อธุรการ
๑ น้อย
 ไม่มีบคุ ลากรสนับสนุน
 การประชุม/อบรม/แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เรื่ องการประกันคุณภาพฯกับครูทกุ คน ๓ มาก
๖) ของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกัน  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯกับครูที่ ๒ ปานกลาง
คุณภาพในปีการผ่าน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
มา
๑ น้อย
 ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เรื่ องการประกันคุณภาพฯ
ด้านการสนับสนุนจากภายนอก
๑) การมีส่วนร่วมของ  ผู้ปกครองร้ อยละ ๘๐ ขึ ้นไป เข้ าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา ๓ มาก
ผู้ปกครอง
๒ ปานกลาง
 ผู้ปกครองร้ อยละ ๕๐ - ๗๙ เข้ าร่วมประชุมหรื อกิจกรรมของสถานศึกษา
 ผู้ปกครองน้ อยกว่าร้ อยละ ๕๐ เข้ าร่วมประชุมหรื อกิจกรรมของสถานศึกษา ๑ น้อย
๒) การมีส่วนร่วมของ  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้ อย๔ ครัง้ ๓ มาก
ต่อปี
๒ ปานกลาง
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ าร่วมประชุมกับสถานศึกษา ๒-๓ ครัง้ ต่อปี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ าร่วมประชุมกับสถานศึกษา น้ อยกว่า ๒ ครัง้ ๑ น้อย
ต่อปี
๓ มาก
๓) การสนับสนุนจาก  ได้ รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
หน่วยงาน/องค์กร
๒ ปานกลาง
 ได้ รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาหรื อ
ที่เกี่ยวข้อง
ได้ รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่สง่ ผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
๑ น้อย
 ได้ รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สรุประดับความพร้อม
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก .....๑๐..... รายการ
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง .๒..รายการ
มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย .0..รายการ
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๒) ด้านกระบวนการ (Process)
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมิน
 ๑ กาลังพัฒนา
 ๒ ปานกลาง
 ๓. ดี
 ๔ ดีเลิศ
 ๕ ยอดเยี่ยม
 ๑ กาลังพัฒนา
 ๒ ปานกลาง
 ๓. ดี
 ๔ ดีเลิศ
 ๕ ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process)
ระดับ กาลังพัฒนา .......0....... มาตรฐาน
ระดับ ปานกลาง………0…………มาตรฐาน
ระดับ ดี…………………0………….มาตรฐาน
ระดับ ดีเลิศ...............3........... มาตรฐาน
ระดับ ยอดเยี่ยม ………0………..มาตรฐาน

๓) ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome)
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ผลการประเมิน
 ๑ กาลังพัฒนา
 ๒ ปานกลาง
 ๓. ดี
 ๔ ดีเลิศ
 ๕ ยอดเยี่ยม
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สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน
๑. ด้านปัจจัย
นาเข้า(Input)

๒. ด้านกระบวนการ

(Process)

๓. ด้านผลลัพธ์

คาอธิบาย

การตัดสิน

มีความพร้อมอยู่ในระดับมากตัง้ แต่ ๙
สถานศึกษามีความพร้อมด้าน
รายการขึ้นไป
ปัจจัยนาเข้า
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก น้อนกว่า
สถานศึกษาขาดความพร้อมด้าน
๙ รายการ หรือไม่มี
ปัจจัยนาเข้า
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ สถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้าน
การจัดการและ และ มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการได้ตามาตรฐาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพระดับ ดี
ขึ้นไปทั้ง ๒ มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ สถานศึกษายังไม่สามารถ
การจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ ด้าน
ดาเนินงานด้านกระบวนการได้ตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น มาตรฐาน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพต่ากว่า
ระดับดีทั้ง ๒ มาตรฐาน หรือมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับ สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่บรรลุ
คุณภาพระดับดีขึ้นไป
เป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนมีระดับ สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่ยังไม่บรรลุ
คุณภาพต่ากว่าระดับดี
เป้าหมาย
Y 
Y 
Y
สรุป ๓ ด้าน 
(ใส่ตัวอักษร Y หรือ N ในแต่ละช่อง)

ผลการ
พิจารณา
Y
N
Y

N

Y
N

คาอธิบายผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียน ละลมวิทยา อยู่ในกลุ่ม YYY เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร
ได้ รั บ การพั ฒ นาตนเองและมี เพี ย งพอ ได้ รับ การสนั บสนุน จากผู้ ป กครองและหน่ว ยงานภายนอกเพี ยงพอ
กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากาหนด ดังนี้
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ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) โรงเรียนละลมวิทยามีความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและ
สิ่ งสนั บ สนุ น การศึกษาของสถานศึกษาทั้ง ด้านกายภาพ ด้ านบุ คลากรและด้านการสนับสนุนจากภายนอก
สถานศึกษา ดังนี้
๑. ด้านกายภาพ
มีความพร้อมระดับมากโดยมีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน มีการปรับปรุง
และพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน จัดแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เช่น มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดมาตรการความ
ปลอดภัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) อย่างรัดกุม
๒. ด้านบุคลากร
มีความพร้อมระดับมาก โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่บริหารการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย ๔๑ ชั่วโมงต่อปี ครูทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย
๖๐ ชั่วโมงต่อปี ครูได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อร่วมจัดทามาตรฐานและกาหนดค่าเป้ าหมายของสถานศึกษา และร่วมประชุม
ก่อนปิดภาคเรียนเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองภายใน
สถานศึกษา (SAR) มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน
๓. ด้านสนับสนุนจากภายนอก
มีความพร้อมระดับมาก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ หน่วยงานภายนอก เช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน การจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตาบลละลม การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) ๑๙ จากโรงพยาบาลภูสิงห์ โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลละลม การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสถานีตารวจภูธรภูสิงห์ การเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นจาก
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจาก รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) พบว่า
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๑. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มีการวางแผนและ
ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดประชุมครู บุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ผ่ านการเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา แผนพั ฒ นาการศึ กษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี ครอบคลุมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีและนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา มีการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและนาผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนางาน ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
๒. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ ครู ร้ อ ยละ๘๐ ขึ้ น ไปจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ไ ด้จริง มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการสอนในรายวิชา IS มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มีการรายงานการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ มีการจัดทาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน มีกาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้หลายช่องทาง จึงมีข้อมูลไปใช้ช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ครูมีการวางแผนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดาเนินการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการกากับ ติดตามตรวจสอบการวัดผล ประเมินผลเป็น
ระยะๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ และที่สาคัญ
ที่สุดคือมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ประเด็นที่ใช้ในการ
นิเทศส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการสรุปและรายงานผล การนิเทศ นาผลมา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ด้ า นผลลั พ ธ์ (Output/Outcome)

พิ จ ารณาจาก รายงานผลการประเมิ น ตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา IS จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้น ฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ ๔H ฝึกทักษะตามความ
สนใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ เช่น อาชีพช่างตัดผมชาย ธุรกิจกาแฟ
ธุรกิจแซนด์วิช การทาสลัดโรล เป็นต้น
จากการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั ก สู ตรและการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๖๔ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๖ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๓๒ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๘๙ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๒.๓๑ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ ในระดับ ดีขึ้น ไป ซึ่งบรรลุ ตามเป้าหมายที่ส ถานศึกษากาหนดทุกตัว ชี้วัด ผลการ
ประเมิ น ด้ า นคุณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ พบว่ าผู้ เรี ยนร้อ ยละ ๙๒.๐๓ มี คุณ ลั ก ษณะและค่า นิย มที่ ดีต ามที่
สถานศึกษากาหนด ร้อยละ ๘๑.๐๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐.๕๐ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕.๒๘ มีสุขภาวะทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยและมีจิตสังคมร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน ต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น
๒. พัฒนาศักยภาพครูทุกคนในด้านการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจั ดทานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จนนาไปสู่การมีผลงานเป็นแบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้
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๓. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านสามารถไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๔. พัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียนของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการนาเสนอ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๖. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๗. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ…………………………….……..ผู้รายงาน
(นายสถาน ปรางมาศ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนละลมวิทยา
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code )
ของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
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หลักฐาน/ร่องรอย
1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ร่องรอย หลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน เขียน
การสื่อสารภาษาไทย
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่านไม่ได้-เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง-เขียนไม่คล่อง ปีการศึกษา 2564
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับดีขึ้นไป
- รายงานโครงการ/กิจกรรมวันคริสต์มาส
- รายงานโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ
- รายงาน การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
- รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณของผู้เรียน
- จานวนนักเรียนที่ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน (ระบุ
เป็นจานวนคนเท่านั้น)
2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม-ลดเวลาเรียน
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ตัวอย่างการนาเสนอโครงงาน รายวิชาสะเต็มศึกษา
3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม-ลดเวลาเรียน-2.64
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา IS
- ตัวอย่างการนาเสนอโครงงาน รายวิชาสะเต็มศึกษา

QR CODE
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หลักฐาน/ร่องรอย
4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ร่องรอย หลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net
- ผลการทดสอบ โอเนต ม.3 , ม.6
- รายละเอียด โอเนต ม.3
- รายละเอียด โอเนต ม.6

7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดี
- รายงานการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น,รายงานการศึกษาต่อ
- สรุปผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี

QR CODE
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หลักฐาน/ร่องรอย
8. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
- การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- รายงานผลการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ร่องรอย หลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
- จานวนนักเรียนที่ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
- หลักสูตรฮาวปลึงจองได
- กิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและใส่บาตรในวันพระ
- รายงานกิจกรรมแซนโฎนตา

10. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- รายงานโครงการ/กิจกรรมวันคริสต์มาส
- รายงานกิจกรรมแซนโฎนตา
- รายงานผลกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
- รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได)
11. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
จิต อารมณ์ฯ
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัด
- จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น (ฮาวปลึงจองได) เป็นหลักสูตรที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชนเผ่าเขมรเกี่ยวกับการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
- กิจกรรม To Be Number One
- ชุมนุมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
- ภาพกิจกรรม
- เกียรติบตั ร
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code )
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
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หลักฐาน/ร่องรอย
1. การส่งเสริมให้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่
ชัดเจน
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
(Self Assessment Report) ปีการศึกษา2563
- บันทึกรายงานการประชุม 7 มี.ค. ๒๕65
- แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
- แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
- รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
- รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนละลมวิทยา
- รายงานผลการประเมินโครงการ กิจกรรมปีการศึกษา 256๔
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
(Self Assessment Report) ปีการศึกษา2563
- บันทึกรายงานการประชุม 7 มี.ค. ๒๕65
- แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
- แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
- รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
- รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนละลมวิทยา
- รายงานผลการประเมินโครงการ กิจกรรมปีการศึกษา 256๔
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
-

หลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตร
การจัดตารางสอนตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน
การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร่องรอย หลักฐาน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
รายงานโครงการ
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น

QR CODE
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หลักฐาน/ร่องรอย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- PLC แต่ละกลุ่มสาระ
- ตัวอย่าง นวัตกรรม
- ประเมินผลการดาเนินงานบุคคล
- รายงานการส่ง ID plan
- วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- หัวข้อ-Best-practice
- หัวข้อ-ชั่วโมงการอบรม
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- ตัวอย่าง SAR รายบุคคล
- ตัวอย่างนวัตกรรม
- ตัวอย่าง ID-plan-นางสาวอรนุช วันคา
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่
- การจัดบรรยากาศอาคารเรียน
- การบริการห้องบริการ
- การบริการห้องเรียน
- การบริการอาคารประกอบ
- การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
- รูปภาพบรรยากาศห้องพิเศษ
- อาคารสถานที่ การบริการ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
- 2564-1-studentInSchoolList22.02.2022
- การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฐานข้อมูล DMC
- รายงานการสอนออนไลน์
- เว็ปไซต์โรงเรียนละลมวิทยา

QR CODE
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หลักฐานอ้างอิง (รูปแบบ QR Code )
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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หลักฐาน/ร่องรอย
1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ในชีวิตได้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ร่องรอย หลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- รายงานการนิเทศภายใน
- รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
- รายงานผลการดาเนินโครงการกิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ตัวอย่างนวัตกรรม
- รายงานการใช้สื่อ
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารฯ
- รายงานผลการดาเนินโครงการกิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
- รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ตารางสรุปผลการประเมินการประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
- รายงานผลการดาเนินโครงการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

QR CODE
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หลักฐาน/ร่องรอย
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
- การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
- ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ระบบบันทึกคะแนน SGS และ ปพ.ออนไลน์
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
- รายงานการส่งรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนละลมวิทยา
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
- PLC แต่ละกลุ่มสาระ
- รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา2-2564
- รายงานการส่งรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- รายงานผลการประเมินงานนิเทศภายใน

QR CODE
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ประกาศโรงเรียนละลมวิทยา
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจั ดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โรงเรียนละลมวิทยา จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จานวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้ าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นายธีวราช อ่อนหวาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนละลมวิทยาเนา)
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนละลมวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒) ผู้เรียนปกติที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาให้สามารถ
อ่านคล่องและเขียนคล่อง ร้อยละ ๘๐
๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
๑.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีการใช้ทักษะกระบวนการด้านการคิดคานวณระดับดี
ขึ้นไป
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลิตชิ้นงานหรือโครงงานบนฐานวิจัย
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระหรือผลการทดสอบระดับชาติ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๔
๓
๓
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ดี

๓
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๔
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๓
๓
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ดี

๔

ดีเลิศ

๔

ดีเลิศ

๓
๓
๔
๔
๓
๓

ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี

๔
๔
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มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่มคี วามแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๒.๓ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยใช้
กระบวนการ PLC
๒.๔.๒ ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองไม่ต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
๒.๔.๓ ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

๔
๔
๔
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔
๔
๔
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๔
๕
๔
๔

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔
๔
๓
๔

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
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มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ DLIT และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑ ครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา
๓.๔.๒ ครูจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการรายงานผล
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ AAR หรือ PLC
สรุปภาพรวม

ระดับ

คุณภาพ

๓
๓

ดี
ดี

๓

ดี

๔
๔
๔
๓
๓

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี

๔

ดีเลิศ
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ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนละลมวิทยา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนละลมวิทยา
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ
โรงเรียนละลมวิทยา

โรงเรียนละลมวิทยา ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานและตัวชี้วัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ระดับ

คะแนน

คุณภาพของมาตรฐาน
และตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒) ผู้เรียนปกติที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาให้สามารถอ่านคล่องและเขียน
คล่อง ร้อยละ ๘๐
๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
๑.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีการใช้ทักษะกระบวนการด้านการคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลิตชิ้นงานหรือโครงงานบนฐานวิจัย
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้

๔
๓
๓

๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๗๐ – ๗๙

ดีเลิศ
ดี
ดี

๓
๔

๗๐ – ๗๙
๘๐ – ๘๙

ดี
ดีเลิศ

๓
๓
๔

๗๐ – ๗๙
๗๐ – ๗๙
๘๐ – ๘๙

ดี
ดี
ดีเลิศ

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๓
๓

๗๐ – ๗ ๙
๗๐ – ๗ ๙

ดี
ดี
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มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ระดับ

คะแนน

กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพของมาตรฐานและตัวชี้วดั

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระหรือผลการ
ทดสอบระดับชาติ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๔
๔
๓
๓

๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗ ๙
๗๐ – ๗ ๙

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดี

๔
๔
๔
๔

๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๕

๙๐ – ๑๐๐

ยอดเยี่ยม

๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
๔.๒) ผูเ้ รียนร้อยละ ๙๐ มีสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

๕
๕

๙๐ – ๑๐๐
๙๐ – ๑๐๐

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา

ระดับ

คะแนน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๒.๓ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

๕
๔
๔

๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘ ๙

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๒.๔.๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๒.๔.๒ ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองไม่ต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๒.๔.๓ ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๓

๗๐ – ๗ ๙

ดี

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

คุณภาพของมาตรฐานและตัวชี้วัด
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กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ระดับ

คุณภาพของมาตรฐาน
และตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๓

๗๐ – ๗ ๙

ดี

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ DLIT และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓

๗๐ – ๗ ๙

ดี

๓

๗๐ – ๗ ๙

ดี

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๔

๘๐ – ๘๙

ดีเลิศ

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑ ครูมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา
๓.๔.๒ ครูจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการรายงานผล

๔
๔
๓

๘๐ – ๘๙
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗ ๙

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ AAR หรือ PLC
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน ๒๘ ตัวชี้วัด
คุณภาพระดับ ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙

๓

๗๐ – ๗ ๙

ดี

๔

๘๐ – ๘ ๙

ดีเลิศ

หมายเหตุ ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๑ – ๖๙
๖๐ ลงมา

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................
(นายธีวราช อ่อนหวาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนละลมวิทยา

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนละลมวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โรงเรียนละลมวิทยา ที่ตั้ง ๔๙ ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๒๐๑๑๒ โทรสาร ๐๔๕- ๙๒๐๑๑๔ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ
ยโสธร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โดยกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนละลมวิทยา ไว้ดังนี้
๑. ปรัชญา
สูสสูส ลภเต ปญญ “ ผู้ฟังที่ดี ย่อมเกิดปัญญา”
๒. วิสัยทัศน์
โรงเรียนละลมวิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. พันธกิจ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการบริหารจัดการที่ทันสมัยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการจัดการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมือ
อาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู รู้บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ร่าเริง แจ่มใส ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน
๕. เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง
๖. ค่านิยมร่วม L.L.W
L = Love
L = Learning
W = Wisdom
Love Learning to Wisdom

หมายถึง รักเรียน เรียนรู้ สู่ปัญญา

ทั้งนี้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนละลมวิทยาที่กล่าวมานี้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

