ก

คานา
สารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการเป็นระบบที่เกี่ยวกับการนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าในการวางแผนกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและเป็นข้อมูลสาหรับผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหาจัดทาโครงการเพื่อ พัฒนางานดังนั้นสารสนเทศจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน ยุคปฏิรูปการศึกษาสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและเป็นฐานข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา โรงเรียนทุกด้านได้เป็นอย่างมาก
เอกสารสารสนเทศโรงเรียนละลมวิทยาปีการศึกษา 2564 นี้ประกอบด้วยข้อมูล พื้นฐานและสภาพทั่วไป
ของโรงเรียนชุมชนองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียนและการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูลและประมวลผลเพื่อให้เอกสารสารสนเทศนี้มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์สูงสุดสามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็น แนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนละลมวิทยาต่อไป

งานสารสนเทศ
โรงเรียนละลมวิทยา

ข

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ข้อมูลสถำนศึกษำ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนละลมวิทยา
คณะผู้บริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนละลมวิทยา
แผนที่ตั้งโรงเรียนละลมวิทยา
ข้อมูลอาคารสถานที่
สภาพชุมชนโดยรวม
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คติพจน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / เป้าประสงค์ / คานิยมหลัก
กลยุทธ์สถานศึกษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนละลมวิทยา
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียนละลมวิทยา
รางวัลและความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนละลมวิทยา

หน้า
ก
ข
1
1
4
5
5
6
7
10
11
12
13
14
14
15
15
17
17
20
22
23

สำรบัญ (ต่อ)
ข้อมูลนักเรียน
ผลการสอบ O-NET
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

หน้า
25
28
29
31
32
33

1

01

ข้อมูลสถานศึกษา

ตราประจาโรงเรียน
ดอกบัวแห่งปัญญา อักษร ย่อ ล.ล.ว.

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์มีความสามารถทั้ง 3 ด้าน บุคคลที่มีความรู้ในด้านวิชาการเปรียบกับดอกบัวที่บานอยู่เหนือน้าได้ เมื่อ
ดอกบัวนั้นดูดซับเอาแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในดินเจริญเติบโตเต็มที่พาตนเองให้หลุดพ้นจากโคลนตม คนที่มีความรู้นั้น ไม่
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว สังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีทักษะความ
ชานาญทางวิทยาการต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึ กฝนแล้ว สามารถนาทักษะนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนเองมีความ
ถนัดและสุ จริต เป็ นผู้ มีคุณ ธรรม มีน้ าใจดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั่วไป ประพฤติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดี เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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ปรัชญา

สุสสูส ลภเต ปญญ “ ผู้ฟังที่ดี ย่อมเกิดปัญญา ”

อักษรย่อ

ล.ล.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ

LALOMWITTAYA SCHOOL

สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ

ขนาด

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

เปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ตั้ง

49 หมู่ 4 ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
33140

เนื้อที่

59 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา

Web site

www.llw.ac.th

e-mail

lalomwit.school@gmail.com

รหัสโรงเรียน

1033530965

สีประจาโรงเรียน

เหลือง - เหลือง หมายถึง ปัญญา
แดง - แดง หมายถึง ความรักในการเรียนรู้

สีประจาคณะ

คณะสีฟ้า คณะสีชมพู คณะสีแดง คณะสีเหลือง
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ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจาชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชดาริ จังหวัดชุมพร ที่ตาบลบางลึก อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร
ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม อีกทั้งยังมีสีตรงกับสีประจาวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น "ต้นไม้ของในหลวง" และดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจาชาติ
ไทยต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สาคัญ เช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทาคฑา
จอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทาพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ
คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจาบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วย
คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจาชาติไทยอีกด้วย
นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทาน้าพุทธมนต์สะเดาะ
เคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม
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เดิมโรงเรียนละลมวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทา
การสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2533 ในนามโรงเรียนขุขันธ์ (สาขาตาบลละลม) โดยอาศัยอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่เรียนสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2ห้อง นักเรียน 92 คน มีอาจารย์ จากโรงเรียนขุขันธ์มาช่วยสอนจานวน 3 คน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 สภาตาบลละลม และตาบลห้วยตามอญ ร่วมด้วยข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินของกรมป่า
ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 59 ไร่ 3 งาน
90 ตารางวาในวันที่ 29 มกราคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนละลมวิทยา” โรงเรียนละลมวิทยาได้กาหนดวันนี้เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียนและได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ ศรีแก้ว เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
ปัจจุบันมี นายสถาน ปรางมาศ เป็นผู้อานวยการ และได้จัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3
และช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2564 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิน้ 543 คน
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ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนละลมวิทยำ
1. นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
2. นายสมชัย เย็นสมุทร
3. นายโอภาส สายคาพันธ์
4. นายกฤษดา รัตนพันธ์
5. นายธีวราช อ่อนหวาน
6. นายสถาน ปรางมาศ

ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบนั

คณะบริหำรในโรงเรียนชุดปัจจุบัน

นายสถาน ปรางมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียน

นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
รองผู้อานวยการโรงเรียน

นางอัมพร แพงมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร ชิตภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายนิติวัฒน์ โนน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิมพิลาศ รัตนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบาย และแผน
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รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนละลมวิทยำ
นายทองอินทร์ มลิพันธ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุพิพัฒน์ ดวงเงิน

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสุภาพร ชิตภักดิ์

ผู้แทนครู

นายทวิด มลิพันธ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสินทวี เสาพิรด

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกฤษฎา เชื้อสา

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูไพโรจน์ อินทรสาร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายสมพงษ์ ศรีเลิศ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางมาลัยวัลย์ ใยแสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิงหราช ยกยศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนต์ แก้วปลั่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญเลิศ สายพินณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจาลอง คาชู

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสิทธิ์ ประเสริฐสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสถาน ปรางมาศ

กรรมการและเลขานุการ
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ข้อมูลด้ำนบุคลำกรโรงเรียนละลมวิทยำ
1) จำนวนบุคลำกร
บุคลำกร

ผู้บริหำร

ครูผู้สอน

พนักงำนรำชกำร

ครูอัตรำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่อนื่ ๆ

ปีกำรศึกษำ 2564

2

29

2

1

3

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

0, 0.00%
3, 8.11%
14, 37.4%

20, 54.05%

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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รำยชื่อบุคลำกรโรงเรียนละลมวิทยำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-สกุล
นายสถาน ปรางมาศ
นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
นางอัมพร แพงมา
นางสุภาพร ชิตภักดิ์
นางรัตนา ทองมั่น
นางบานเย็น ภูรักษา
นางสาวชนกนันท์ พลภักดี
นายเฉลิมชัย ศรีชัย
นางพิมพ์พิลาส รัตนพันธ์
นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์
นางวิภาพร แก้วรักษา
นางสาวผ่องศรี บุญกู่
นายสุนีย์ เสนคราม
นางชลลัดดา มากนวล
นายทวีศักดิ์ กระจาย
นายนิติวัฒน์ โนนน้อย
นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
นายอภิวิชญ์ ธรรมพรพิทวัส
นางสาวลาพู ศรีลาชัย
นางสาวอรนุช วันคา
นางสาวผ่องพรรณ คาโสภา
นายสิทธิโชค แว่นแก้ว

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ

วุฒิกำรศึกษำ
กศ.ม
กศ.ม
กศ.ม
ศศ.บ.
กศ.ม
กศ.ม
วท.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ
วท.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
วท.บ.

วิชำเอก
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
.วิทยาการคอมพิวเตอร์
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารการศึกษา
เคมี
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย
เคมี
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสต์-เคมี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
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รำยชื่อบุคลำกรโรงเรียนละลมวิทยำ(ต่อ)
ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย
นางสาวปาลิตา เผ่าภูรี
นางสาวอรอุมา ขันทอง
นางสาวนุชจุรี ทองกา
นางสาวศิริลักษณ์ สะสาง
นายพิชิต เสนคาสอน
นายณัฐพงศ์ วงศ์จอม
นางสาวอธิตยา ศรีหาบุตร
นางสาวศิริมาภรณ์ ทาทอง
นางสาวขวัญฤดี พงเมือง
นายประหยัด บุตะเคียน
นายวิศิษฏ์ จันทร์ทรงกลิ่น
นางสาวพัชรี พันธ์แก่น
นายวิเศษ เจือจันทร์
นางสารวย วงเพ็ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูธุรการ
ครูอัตราจ้าง
ช่างไฟฟ้า
ภารโรง

วุฒิกำรศึกษำ
กศ.บ
ค.บ.
วท.บ
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
บ.ธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ปกศ.ชั้นสูง
ม.6

วิชำเอก
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ชีววิทยา
ภาษาไทย
การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์

ฟิสิกส์
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศึกษา
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
การสอนภาษาจีน
-
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แผนที่ตั้งโรงเรียนละลมวิทยำ
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

กำรใช้ประโยชน์
อาคารเรียน ก
อาคารเรียน ข
อาคารเรียน ค
อาคารโรงฝึกงาน
อาคารกึ่งถาวร
อาคารราชพฤกษ์ร่วมใจ
โรงอาหาร
อาคารประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องพักผู้บริหาร
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องสมุด
ห้องสานักงาน
ห้องพยาบาล
ห้องแนะแนว
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องจริยธรรม
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลย์บอล
สนามตะกร้อ
สนามเปตอง
สนามกรีฑา
สวนหย่อม
สนามฟุตซอล

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1

หมำยเหตุ
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สภำพชุมชนโดยรวม
สภำพชุมชนรอบโรงเรียน
ชุมชนแวดล้อมดังกล่าว ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย
มันสาปะหลัง กล้วยไข่ ผลไม้ โดยเฉพาะข้าว เป็นพืชที่ปลูกมากที่สุด มีทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ปัจจุบัน
ชุมชนพัฒนาการปลูกข้าวจนสามารถได้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหลักของชุมชนนี้ ส่งผลให้มีประเพณีต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา
ทาบุญกลางบ้าน ทาขวัญ ตักบาตรเทโว แซนโฎนตา ฯลฯ โดยภาพรวม ชุมชนยังยึดถือและดาเนินชีวิตตามแนวของ
ชาวพุทธโดยทั่วไป
โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกำส
โรงเรียนมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาคัญ มีการลงทุนทางธุรกิจในชุมชนมากทาให้เกิดสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจมีการจ้างงาน พร้อมทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจในการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อความ
พร้อมทางการศึกษาของโรงเรียน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพและส่งเสริม
สนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยมีองค์กรการปกครองท้องถิ่นเห็นความสาคัญในการศึกษาและให้การสนับสนุน
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนของบุตรหลาน ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ด้านอินเตอร์เน็ต3G มีความทั่วถึง และราคาถูก ทาไห้นักเรียนเข้าถึงได้มากขึ้น
อุปสรรค
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันและเกษตรกรจึงทาให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรรม
เกิดการถดถอย สภาพสังคมที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ต่องทิ้งบุตรไปทางานต่างจังหวัด นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กัน
บิดามารดา ทาให้ขาดการอบรมและดูแลบุตรที่กาลังอยู่ในวัยรุ่นอีกทั้งบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการ
ทางเทคโนโลยีที่อาจชักจูงนักเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
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เขตพื้นที่ให้บริกำรของโรงเรียน
หมู่ที่
หมู1่
หมู่2
หมู่3
หมู่4
หมู่5
หมู่6
หมู่7
หมู่8
หมู่9
หมู่10
หมู่11
หมู่12
หมู่13
หมู่1
หมู่3
หมู่4
หมู่5
หมู่6
หมู่8
หมู่9
หมู่10
หมู่15
หมู่1
หมู่2
หมู่2
หมู่3
หมู่4
หมู่5
หมู่7
หมู่8
หมู่9
หมู่2
หมู่4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านละลมใต้ ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านธาตุ ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโกแดง ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านพรมทอง ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโคกแก้ว ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโพธิ์เงิน ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านธาตุทอง ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านตาเนียม ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านละลมกลาง ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านตาไกรพัฒนา ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านประเสริฐพัฒนา ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านละลมหนองหาร ตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านตะแบงตาบลละลม อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านทานบ ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านหนองเขียน ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านพนมชัย ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโคกหลัก ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านศรีอุดมพัฒนา ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโพธิ์ไทร ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านขะยูง ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านนาตาบล ตาบลห้วยตามอญอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโพธิ์คา ตาบลห้วยตามอญ อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโคกแดง ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านไทยถาวร ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านไพรพัฒนา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านแซร์ไปร ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านนาละลาย ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโอว์ปังโกว์ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านแซร์ไปร์ใต้ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านทางสายลวด ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านท่าคล้อ บ้านโคกแดง ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านโคกใหญ่ ตาบลห้วยติ๊กชู อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บ้านตาเม็ง ตาบลห้วยติ๊กชู อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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02

แนวทางการจัดการศึกษา
และการบริหารของโรงเรียน

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนละลมวิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน การนาสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
อัตลักษณ์
ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
เอกลักษณ์
สถานศึกษาพอเพียง
เป้ำประสงค์
1. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. นักเรียนโรงเรียนละลมวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ด้านวิชาการ สามารถ ดารงชีวิตใน
3. นักเรียนโรงเรียนละลมวิทยามีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
4. โรงเรียนละลมวิทยามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. โรงเรียนละลมวิทยามีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา
พอเพียง
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กลยุทธ์สถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกด้าน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
ที่

ชื่อโครงกำร

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

1

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต้องานอาชีพ

2

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

วิชาการ

บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
บริหารทั่วไป
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ที่

ชื่อโครงกำร

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ
บุคลากร

วิชาการ
บุคลากร
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

3

ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

วิชาการ

4

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

งบประมาณ
และวิชาการ
วิชาการ

5

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

วิชาการ
วิชาการ

2

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

วิชาการ

3

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

วิชาการ

4

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

วิชาการ

5

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท่อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

วิชาการ
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนละลมวิทยำ
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
1. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในการรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม
2. พัฒนารูปแบบและโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูผู้สอนปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้
ความสาคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน
3. สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของสิ่งสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู๎ได้
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
1. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
2. พัฒนาและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของทุกภาคส่วน ได้แก้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
กำรขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการให้โรงเรียนในพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู๎ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยภาพแห่ง
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้
1. ลักษณะการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน)
2) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
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3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
คุณลักษณะของผู้เรียนผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
1. เป็นเลิศทางวิชาการ
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูง
1.4 นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ในนานาชาติได้
2. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้ดี
2.2 นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ
3. ล้าหน้าทางความคิด
3.1 นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิด เพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
3.2 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และเทศชาติค่านิยม และ
ความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็จ
4.2 นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการพัฒนา
ความคิด การตัดสินใจและการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึน้
4.3 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
4.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับนานาชาติ
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
5.1 นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู๎และจัดการกับความซับซ้อน
5.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เรียบเทียบค่าใช้จา่ ยและผลตอบแทนได้
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5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปูองคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก
ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดาเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
1. ศึกษาทาความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอแผนกลยุทธ์ให้ สพฐ. พร้อมทั้ง
จัดทาพันธะสัญญา (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. จัดทาสาระรายวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
4. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อ
สพฐ.
5. จัดทาห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ
ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล
6. สารวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา
7. ดาเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดาเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีส่วนร่วม
9. นาเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. รายงานผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
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รำงวัลและควำมภำคภูมิใจของโรงเรียน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม. 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1-3 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพ ม. 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ม. 4-6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทาอาหารคาวหวารเพื่อสุขภาพ อ. 4-6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รางวัลระดับบเพชรโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่าพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
66 พรรษามหาวริราลงกรณ์ ประจาปี 2561
- รางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.28 ปีการศึกษา 2560
- รางวัลชนะเลิศขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอาเภอภูสิงห์ ปี 2561
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-

โรงเรียนละลมวิทยาเป็นหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัญและแก้ไขปัญหายา

เสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอภูสิงห์
-

นายกสินธุ์ บุญประเสริฐ ชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 1500ม.

วิ่ง 800 ม. วิ่ง 400 ม.รองชนะเลิศอันดับ2 วิ่งวิบาก 2,000 ม.
-

นางสาวจันทราทิพย์ บุญรักษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ1 วิ่งข้ามรั้ว 400 ม.
-

นางสาวฉัตรมณี อานุดง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1วิ่ง 800 ม.และ รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ2 วิ่ง 1500 ม.
-

นายคานิตย์ ผลแก้ว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 วิ่ง800 ม.
รางวัลชนะเลิศ ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

อาเภอภูสิงห์ และเป็นตัวแทนแข่งระดับจังหวัด
-

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN

DANCERCISE และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
-

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจาปี

-

รางวัลชมเชย ด้านการตอบปัญหาสหกรณ์ 2562

-

รางวัลชมเชย ด้านการตอบปัญหาสหกรณ์ 2563

-

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ

-

เยาวชนดีเด่น ประจาปี 2564

-

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ

2561
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รำงวัลและควำมภำคภูมิใจของครูบุคลำกร
1. ครูได้รับเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์
"เพชร สพม.ศกยส" ประจาปี 2564
- นายเฉลิมชัย ศรีชัย สาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
2.รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น "เพชร สหวิทยาเขตขุขันธ์" ประจาปี 2564
สหวิทยาเขตขุขันธ์
1.ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สาขารองผู้อานวยการโรงเรียน
- นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
2.ประเภทครูผู้สอนดีเด่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- นางสาวสุรัตน์ ศรีลาชัย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- นางสาวลาพู ศรีลาชัย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- นางสาวอรอุมา ขันทอง
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- นางสาวอรนุช วันคา
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนละลมวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน

ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนละลมวิทยา

ผู้อานวยการโรงเรียน

สานักงานผู้อานวยการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
การบริหาร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มงานวิชาการ
1)งานสานักงานวิชาการ
2)งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3)งานพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา
4.)งานวัดผลประเมินผล
5)งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
6)งานแนะแนวและทุนการศึกษา
7)งานพัฒนาแหลงการเรียนรู๎และห๎องสมุด
8)งานนิเทศการศึกษา
9)งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
10)งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11)งานพัฒนาระบบและใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
12)งานสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล ครอบครัว
องค์กรหนวยงาน สถานศึกษา /สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
13)งานห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (ESMART)
14)งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
15)งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานงบประมาณ
1) งานสานักงานแผนงานและงบประมาณ
2)งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3)งานอนุมัติการใช๎โอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
4)งานตรวจสอบติดตาม กากับงานตามแผน
5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การ ใช๎เงินงบประมาณและผลการดาเนินการ
6)งานบริหารการเงิน
7)งานเบิกจายเงินจากคลังรับเงิน เก็บรักษาเงิน
และ การจายเงิน
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
10)งานควบคุม ดูแลบารุงรักษาและจาหนายพัสดุ
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน

กลุ่มงานงบประมาณ
1) งานสานักงานแผนงานและงบประมาณ
2)งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3)งานอนุมัติการใช๎โอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
4)งานตรวจสอบติดตาม กากับงานตามแผน
5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการ
ใช๎เงินงบประมาณและผลการดาเนินการ
6)งานบริหารการเงิน
7)งานเบิกจายเงินจากคลังรับเงิน เก็บรักษาเงินและ
การจายเงิน
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
10)งานควบคุม ดูแลบารุงรักษาและจาหนายพัสดุ
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน

นักเรี ยน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1)งานสานักงานบริหารทั่วไป
2)งานอาคาร และสาธารณูปโภค
3)งานสถานที่และสิ่งแวดล๎อม
4)งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
5)งานอนามัยโรงเรียน
6)งานพัฒนาระบบเครือขายข๎อมูลสารสนเทศ 7)
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8)งานยานพาหนะ
9)งานสานักงานปกครองและกิจการนักเรียน
10)งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา
11)งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
12)งานปกครองระดับชั้นและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม นักเรียน
13)งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด การ
พนัน สื่อ ลามก การทะเลาะวิวาท
14)งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
15)งานกิจกรรมนักเรียนและคณะนักเรียน
16)งานธนาคารโรงเรียน
17)งานทัศนศึกษา
18) งานเวรประจาวัน
19)งานสงเสริมการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๎การ
สู ปฏิบัติในสถานศึกษา
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ข้อมูลนักเรียน
ตำรำงแสดงแผนกำรจัดชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2561-2564
ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ
2561
(ห้องเรียน)
3
3
3
9
2
2
2
6
15

ปีกำรศึกษำ
2562
(ห้องเรียน)
3
3
3
9
2
2
2
6
15

ปีกำรศึกษำ
2563
(ห้องเรียน)
3
3
3
9
4
2
2
8
17

แผนภูมิแสดงแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561-2564

นั ้ มั มศึกษา

นั ้ มั มศึกษา

นั ้ มั มศึกษา

นั ้ มั มศึกษา

นั ้ มั มศึกษา

นั ้ มั มศึกษา

ปีกำรศึกษำ
2564
(ห้องเรียน)
3
3
3
9
2
3
2
7
16
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ตำรำงแสดงจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561-2564
ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ
2561
(คน)
83
97
95
275
79
77
51
217
492

ปีกำรศึกษำ
2562
(คน)
94
78
101
273
75
79
80
234
507

ปีกำรศึกษำ
2563
(คน)
91
103
85
279
103
69
79
251
530

ปีกำรศึกษำ
2564
(คน)
111
98
107
316
67
96
64
227
543
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ตำรำงแสดงจำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ ชั้นปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564)

ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย
68
51
49
168
27
40
13
80
248

หญิง
43
47
58
148
40
56
51
147
295

รวม
111
98
107
316
67
96
64
227
543

ห้อง
3
3
3
9
2
3
2
7
16

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนแยกตำมชั้นปีกำรศึกษำ 2564

ัน้ มั มศึกษา
ัน้ มั มศึกษา
ัน้ มั มศึกษา
ัน้ มั มศึกษา
ัน้ มั มศึกษา
ัน้ มั มศึกษา
0

20

40

60

80

100

120
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
โรงเรียนละลมวิทยำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
โรงเรียนละลมวิทยำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6
ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนละลมวิทยำ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ระดับผลการเรียน

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

1.15 0.00
1.12 0.00

0.00

10.35 11.66 11.08 4.66 0.00
34.38 12.02 17.31 11.78 14.42 6.25 2.40 1.44 0.00
42.45 14.29 14.01 11.54 8.79 4.12 4.67 0.13 0.00
41.47 18.95 10.11 8.42 6.53 2.32 9.47 2.73 0.00

0.00

ระดับชั้น

ม.1

17.70 11.03 17.36 14.60 20.00 10.69 7.47

ม.2

24.51 10.22 12.75 16.81 19.47

ม.3

32.65 10.50 11.37

ม.4
ม.5
ม.6

7.73

8.96

6.16

0.00
0.00
0.00
0.00
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6
ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนละลมวิทยำ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า
ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับผลการเรียน
ระดับชั้น

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

รวม
4

3.5

3

17.70
24.51
32.65
34.38
42.45
41.47

11.03
10.22
10.50
12.02
14.29
18.95

17.36
12.75
11.37
17.31
14.01
10.11

รวม

46.09
47.48
54.52
63.71
70.75
70.53
58.85
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กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
3
105

ผลการรับนักเรียน
รับไว้
คน
3
91
111

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการรับนักเรียน
ห้อง
คน
4
140

ผลการรับนักเรียน
รับไว้
คน
2
67

รวม
ผลการรับนักเรียน
ห้อง
คน
3
91
111

รวม
ผลการรับนักเรียน
ห้อง
คน
2
67
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ทรัพยำกร
ทรัพยำกรสำรนิเทศ
- จานวนหนังสือ
75,977
- วารสาร/นิตยสาร
6
- หนังสือพิมพ์
2
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ
61
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
55
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
26
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28
โสตทัศนูปกรณ์
- โทรทัศน์
1
- เครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี
1
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
- เครื่องแม่ข่าย
1
- บริการยืม-คืนหนังสือ
1
- บริการสืบค้นข้อมูล
1
- บริการอินเตอร์เน็ต
32
- เก็บสถิติผู้ใช้ห้องสมุด
1
- สานักงาน
1
- เครื่อง Printer
1
- เครื่องถ่ายเอกสาร
1

เล่ม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
1. ที่ว่าการอาเภอภูสิงห์
2. โรงพยาบาลภูสิงห์
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูสิงห์
4. สถานีตารวจภูธรภูสิงห์
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7. ห้องสมุดประชาชน
8. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูสิงห์

