
  

 

 

 

 สารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการเป็นระบบท่ีเกี่ยวกับการน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าในการวางแผนก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและเป็นข้อมูลส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหาจัดท าโครงการเพื่อ พัฒนางานดังนั้นสารสนเทศจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน ยุคปฏิรูปการศึกษาสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและเป็นฐานข้อมูลท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา โรงเรียนทุกด้านได้เป็นอย่างมาก  

 เอกสารสารสนเทศโรงเรียนละลมวิทยาปีการศึกษา 2563 นี้ประกอบด้วยข้อมูล พื้นฐานและสภาพท่ัวไป
ของโรงเรียนชุมชนองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียนและการ บริหารงานท้ัง 4 ฝ่ายขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูลและประมวลผลเพื่อให้เอกสารสารสนเทศนี้มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์สูงสุดสามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็น แนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนละลมวิทยาต่อไป 

 

 

 งานสารสนเทศ 
โรงเรียนละลมวิทยา 
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ควำมหมำยของสัญลักษณ์   หมายถึง  บุคคลท่ีได้รับการพัฒนา  และส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์มีความสามารถท้ัง 3 ด้าน บุคคลท่ีมีความรู้ในด้านวิชาการเปรียบกับดอกบัวท่ีบานอยู่เหนือน้ าได้  เมื่อ
ดอกบัวนั้นดูดซับเอาแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีอยู่ในดินเจริญเติบโตเต็มท่ีพาตนเองให้หลุดพ้นจากโคลนตม  คนท่ีมีความรู้นั้น ไม่
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว  สังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ท่ีมีทักษะความ
ช านาญทางวิทยาการต่าง ๆ ท่ีได้รับการฝึกฝนแล้ว  สามารถน าทักษะนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความ
ถนัดและสุจริต เป็นผู้มีคุณธรรม  มีน้ าใจดีงาม  มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อคนท่ัวไป  ประพฤติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดี  เป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนรวม  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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         ต้นราชพฤกษ์  เป็นไม้มงคลท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจ าชาติไทย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงปลูกเมื่อวันเสาร์ท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๑  เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเปิดโครงการพัฒนาพืน้ท่ี
หนองใหญ่ตามพระราชด าริ จังหวัดชุมพร  ท่ีต าบลบางลึก  อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร 
       ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม อีกท้ังยังมีสีตรงกับสีประจ าวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงถูกต้ังช่ือว่าเป็น "ต้นไม้ของในหลวง" และดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจ าชาติ
ไทยต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีท่ีส าคัญ เช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการท าคฑา
จอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ท าพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ 
        คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเช่ือว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจ าบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วย
คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ท่ีมีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทยอีกด้วย 
นอกจากนี้มีความเช่ือว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบท าน้ าพุทธมนต์สะเดาะ
เคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไมม้งคลนาม 

 

 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 



  

 

เดิมโรงเรียนละลมวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท า
การสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2533 ในนามโรงเรียนขุขันธ์ (สาขาต าบลละลม) โดยอาศัยอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านละลม อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2ห้อง นักเรียน 92 คน มีอาจารย์ จากโรงเรียนขุขันธ์มาช่วยสอนจ านวน 3 คน  

ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2533 สภาต าบลละลม และต าบลห้วยตามอญ ร่วมด้วยข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน  ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน  ในบริเวณที่ดินของกรมป่า
ไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 59 ไร่ 3 งาน  
90 ตารางวาในวันที่ 29 มกราคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนละลมวิทยา” โรงเรียนละลมวิทยาได้ก าหนดวันนี้เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียนและได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์  ศรีแก้ว  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก 

ปัจจุบันมี นายกฤษดา รัตนพันธ์ เป็นผู้อ านวยการ และได้จัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่  3 
และช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวน
นักเรียนทั้งส้ิน 533  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
1.  นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว        ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่       พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2543   
2.  นายสมชัย เย็นสมุทร        ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่             พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544   
3.  นายโอภาส  สายค าพันธ์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2555 

           4.  นายกฤษดา  รัตนพันธ์      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 
 5.  นายธีวราช อ่อนหวาน       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
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นายทองอินทร์  มลิพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายสุพิพัฒน์ ดวงเงิน ผู้แทนผู้ปกครอง 

นางสุภาพร ชิตภักดิ์ ผู้แทนครู 

นายทวิด  มลิพันธ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายสินทวี  เสาพิรด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายกฤษฎา เช้ือสา ผู้แทนศิษย์เก่า 

พระครูไพโรจน์  อินทรสาร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

นายสมพงษ์  ศรีเลิศ ผู้แทนองค์กรศาสนา 

นางมาลัยวัลย์ ใยแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสิงหราช  ยกยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายมนต์ แก้วปล่ัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายบุญเลิศ  สายพินณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายจ าลอง  ค าชู ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายประสิทธิ์ ประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายธีวราช อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนละลมวิทยำ 



  

 

นายกสินธุ์  บุญประเสริฐ   ประธาน     
นายเทพนคร  วงศ์พินิจ   รองประธาน 
นางสาววิทิตา  จันทร์วิเศษ   รองประธาน 
นางสาวจรัสศรี  ดอกพอง                      กรรมการ 
นางสาวจิระประภาพร  พิลาดี   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ค าศรี   กรรมการ 
นางสาวธิดารัตน์  เสกยงยาง                      กรรมการ 
นางสาวพลอยไพลิน  เทียมค า   กรรมการ 
นางสาวมุทุตา  แรงกล้า   กรรมการ 
นางสาวรุ่งอรุณ  ทิศลี   กรรมการ 
นางสาวลลิตา  ปิ่นหอม   กรรมการ 
นางสาววริศรา  สระแก้ว   กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์  โสดาพรม   กรรมการ 
นางสาวสุชาบดี  พีเกาะ   กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา  สมานมิตร   กรรมการ 
นางสาวชนาภา  ดอกพวง   กรรมการ 
นางสาวณัฐธิชา  พิริยะมงคลสุข  กรรมการ 
นางสาวณิชาภัทร  ดีมาก   กรรมการ 
นางสาวเบญจมาศ  พรมจักร์   กรรมการ 
นางสาวรวินันท์  กล้าฉลาด   กรรมการ 
นางสาวสิริยากร  จันทร์งาม   กรรมการ 
นางสาวอลิสรา  ผาผล   กรรมการ 
นางสาวอวยพร  ละครเขตต์   กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  นบน้อม   กรรมการ 
นางสาวปัทมาวดี  หงษ์จันทร์   กรรมการ 
นางสาวพรรณิทรา  สุขแจ้ง   กรรมการ 
นางสาวแพรพลอย  พลางวัน   กรรมการ 
นางสาวยลธิดา  พรมลา   กรรมการ 
นางสาววรัญญา  ธรรมศิร ิ   กรรมการ 
นางสาววิพาภรณ์  รุ่งเรือง   กรรมการ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งโรงเรียนละลมวิทยำ 



  

 

 

 

ล ำดับที่ กำรใช้ประโยชน์ จ ำนวน หมำยเหตุ 
1 อาคารเรียน   ก 1  
2 อาคารเรียน  ข 1  
3 อาคารเรียน  ค 1  
4 อาคารโรงฝึกงาน 1  
5 อาคารกึ่งถาวร 1  
6 อาคารราชพฤกษ์ร่วมใจ 1  
7 โรงอาหาร 1  
8 อาคารประชาสัมพันธ์ 1  
9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2  
10 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
12 ห้องพักผู้บริหาร 1  
13 ห้องโสตทัศนศึกษา 1  
14 ห้องสมุด 1  
15 ห้องส านักงาน 3  
16 ห้องพยาบาล 1  
17 ห้องแนะแนว 1  
18 ห้องประชาสัมพันธ์ 1  
19 ห้องจริยธรรม 1  
20 สนามฟุตบอล 1  
21 สนามบาสเกตบอล 1  
22 สนามวอลเลย์บอล 1  
23 สนามตะกร้อ 1  
24 สนามเปตอง 2  
25 สนามกรีฑา 1  
26 สวนหย่อม 3  
27 สนามฟุตซอล 1  

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 



  

 

สภำพชุมชนรอบโรงเรียน 
            ชุมชนแวดล้อมดังกล่าว ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง กล้วยไข่ ผลไม้ โดยเฉพาะข้าว เป็นพืชท่ีปลูกมากท่ีสุด มีท้ังข้าวนาปีและขา้วนาปรัง ปัจจุบัน 
ชุมชนพัฒนาการปลูกข้าวจนสามารถได้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง 
           ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหลักของชุมชนนี้ ส่งผลให้มีประเพณีต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา 
ท าบุญกลางบ้าน ท าขวัญ ตักบาตรเทโว แซนโฎนตา ฯลฯ โดยภาพรวม ชุมชนยังยึดถือและด าเนินชีวิตตามแนวของ
ชาวพุทธโดยท่ัวไป 
 
โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โอกำส 
           โรงเรียนมีสถานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีส าคัญ มีการลงทุนทางธุรกิจในชุมชนมากท าให้เกิดสภาพคล่อง 
ทางเศรษฐกิจมีการจ้างงาน พร้อมท้ังภาคเอกชนและภาคธุรกิจในการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อความ 
พร้อมทางการศึกษาของโรงเรียน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพและส่งเสริม 
สนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยมีองค์กรการปกครองท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการศึกษาและให้การสนับสนุน 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมอนรุักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรยีนของบุตรหลาน ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ด้านอินเตอร์เน็ต3G มีความท่ัวถึง และราคาถูก ท าไห้นักเรียนเข้าถึงได้มากขึ้น 
อุปสรรค 
           ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันและเกษตรกรจึงท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรรม 
เกิดการถดถอย สภาพสังคมท่ีต้องด้ินรนหาเล้ียงชีพ ต่องท้ิงบุตรไปท างานต่างจังหวัด นักเรียนไมไ่ด้อาศัยอยู่กัน 
บิดามารดา ท าให้ขาดการอบรมและดูแลบุตรท่ีก าลังอยู่ในวัยรุ่นอีกท้ังบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการ 
ทางเทคโนโลยีท่ีอาจชักจูงนักเรียนไปในทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 
 

 

 

 

สภำพชุมชนโดยรวม 



  

  

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
หมู่1 บ้านละลมใต้ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
หมู่2 บ้านธาตุ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่3 บ้านโกแดง ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่4 บ้านพรมทอง ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
หมู่5 บ้านโคกแก้ว ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่6 บ้านโพธ์ิเงิน ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
หมู่7 บ้านธาตุทอง ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
หมู่8 บ้านตาเนียม ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่9 บ้านละลมกลาง ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
หมู่10 บ้านตาไกรพัฒนา  ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่11 บ้านประเสริฐพัฒนา ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่12 บ้านละลมหนองหาร  ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่13 บ้านตะแบงต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่1  บ้านท านบ ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่3  บ้านหนองเขียน  ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่4  บ้านพนมชัย ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่5  บ้านโคกหลัก  ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่6  บ้านศรีอุดมพัฒนา ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่8  บ้านโพธ์ิไทร ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่9  บ้านขะยูง  ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่10  บ้านนาต าบล ต าบลห้วยตามอญอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่15  บ้านโพธ์ิค า ต าบลห้วยตามอญ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่1  บ้านโคกแดง ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
 หมู่2  บ้านไทยถาวร ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่2  บ้านไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่3  บ้านแซร์ไปร ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่4  บ้านนาละลาย ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
หมู่5  บ้านโอว์ปังโกว์ ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่7  บ้านแซร์ไปร์ใต้ ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่8  บ้านทางสายลวด  ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่9  บ้านท่าคล้อ  บ้านโคกแดง ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมู่2  บ้านโคกใหญ่ ต าบลห้วยต๊ิกชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
หมู่4  บ้านตาเม็ง ต าบลห้วยต๊ิกชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เขตพื้นทีใ่ห้บริกำรของโรงเรียน 



  

                                                       

 

 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนละลมวิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ 

1. พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นคุณธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การน าส่ือ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

        อัตลักษณ์  
                     ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 
        เอกลักษณ์   

สถานศึกษาพอเพียง 
เป้ำประสงค ์

1. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
2. นักเรียนโรงเรียนละลมวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ด้านวิชาการ สามารถ  ด ารงชีวิตใน 
3.  นักเรียนโรงเรียนละลมวิทยามีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 
4. โรงเรียนละลมวิทยามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย

ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5. โรงเรียนละลมวิทยามีภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา

พอเพียง 
 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรของโรงเรียน 



 กลยุทธ์สถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในทุกด้าน 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกด้าน 
 
 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
 

ท่ี ชื่อโครงกำร กลุ่มงำนท่ี
รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ 

 

วิชาการ 

2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

 
 บริหารท่ัวไป 
 วิชาการ 
 วิชาการ 
 บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

ท่ี ชื่อโครงกำร กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร บุคลากร 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู๎ 

 

 
วิชาการ 
บุคลากร 
บริหารท่ัวไป 
บริหารท่ัวไป 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

วิชาการ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 

งบประมาณ 
และวิชาการ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู๎อย่างมี 
คุณภาพ 

วิชาการ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู ้

วิชาการ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ วิชาการ 

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู๎ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู๎ วิชาการ 

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก วิชาการ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน วชิาการ 

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให้ข้อมูลสะท่อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู 

วิชาการ 

 
 
 
 



 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนละลมวิทยำ 
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 1. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในการรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม 
 2. พัฒนารูปแบบและโปรแกรมการจัดการเรียนรู๎ให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามความ
แตกตา่งของแต่ละบุคคล 
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ครูผู้สอนปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและให้
ความส าคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีศักยภาพและความพร๎อมในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของส่ิงสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู๎ได้ 
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
1. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้เครือขา่ยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของทุกภาคส่วน ได้แก ้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
กำรขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยการใหโ้รงเรียนในพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู๎ความเป็นสากล ได้แก ่ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยภาพแห่ง
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 
1. ลักษณะการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
1) การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน) 
2) การบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1) พัฒนาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
 



 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
คุณลักษณะของผู้เรียนผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังในประเทศและต่างประเทศได๎ใน
อัตราสูง 
1.4 นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ในนานาชาติได้ 
2. ส่ือสารได้อยางน้อยสองภาษา 
2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการส่ือสารได้ดี 
2.2 นักเรียนสามารถสอบผ้านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 
3. ล้ าหน้าทางความคิด 
3.1 นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และจัดท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิด เพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
3.2 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผน
จัดการสู่เปา้หมายท่ีต้ังไว้ได้ 
3.3 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และเทศชาติค่านิยม และ
ความเช่ือของตนเองและของผู้อื่น 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลขา่วสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
4.2 นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างส่ือในการพัฒนา
ความคิด การตัดสินใจและการเรียนรู้ใหก้้าวหน้าขึ้น 
4.3 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแขง่ขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
4.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานได้ในระดับนานาชาติ 
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
5.1 นักเรียนมีความตระหนักรู๎ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู๎และจัดการกับความซับซ้อน 
5.2 นักเรียนมีความรู๎ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ 
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 



 5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้ 
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปูองคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และ 
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับด าเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. ศึกษาท าความเขา้ใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอแผนกลยุทธ์ให้ สพฐ. พร๎อมท้ัง 
จัดท าพันธะสัญญา (MOU) ในการขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. จัดท าสาระรายวิชาเพิ่มเติมส๎ูความเป็นเลิศ 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล๎องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อ 
สพฐ. 
5. จัดท าห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร๎อมท้ังจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่ือ 
ปรับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
6. ส ารวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา 
7. ด าเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดต้ังและด าเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา 
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีส่วนร่วม 
9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
10. รายงานผลการประเมินโครงการ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม. 4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 

(ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. 1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพ ม. 1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 (ศรี

สะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ม. 4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแปรรปูอาหาร ม.1-3 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 

28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท าอาหารคาวหวารเพื่อสุขภาพ อ. 4-6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 28 (ศรีสะเกษ) เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รางวัลระดับบเพชรโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่าพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษามหาวริรา

ลงกรณ์ ประจ าปี 2561 

- รางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพม.28  ปีการศึกษา 2560  

- รางวัลชนะเลิศขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอ าเภอภูสิงห์ ปี 2561 

 รำงวัลและควำมภำคภูมิใจของโรงเรียน 



 - โรงเรียนละลมวิทยาเป็นหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัญและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก 26 

มิถุนายน  2561 จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอภูสิงห์ 

- 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. และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 วิ่ง

ข้ามรั้ว400 ม. 

- นางสาวฉัตรมณี อานุดง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1วิ่ง 800 ม.และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วิ่ง 

1500 ม. 

- นายค านิตย์ ผลแก้ว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 วิ่ง800 ม. 

- รางวัลชนะเลิศ ประกวดแข่งขัน TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN DANCERCISE อ าเภอภูสิงห์ และเป็น

ตัวแทนแข่งระดับจังหวัด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ประกวดแข่งขัน TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN DANCERCISE และเป็น

ตัวแทนแข่งขันระดับภาค 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจ าปี 2561 

- รางวัลชมเชย ด้านการตอบปัญหาสหกรณ์ 2562 

- รางวัลชมเชย ด้านการตอบปัญหาสหกรณ์ 2563 

- เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ 

- เยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2564 

- เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



  

 

1. ครูได้รับเกียรติบัตร ตามโครงการยกย่องชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์  
เนื่องในงานวัน  ครูปีพุทธศักราช 2560 
    1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         - นางสุนีย์  เสนคราม 
    1.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         - นางณัฎฐนันท์   สินธุพงษ์ 
    1.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          - นางสาวล าพู  ศรีลาชัย 
    1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          - นายพีรณัฐ   วันดีรัตน์ 
    1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          - นางสุภาพร   ชิตภักดิ์ 
   1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
          - นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว 
   1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
         - นางสาวขวัญฤดี   พงเมือง 
   1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี 
         - นางสาวบานเย็น  บุตะมี 
   1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         - นายวรวุฒิ   ศรีโพธิ์ 
    1.10 ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ลูกจ้างช่ัวคราว 
         - นายวิศิษฎ์  จันทร์ทรงกล่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รำงวัลและควำมภำคภูมิใจของครูบุคลำกร 



 2. ครูได้รับเกียรติบัตร ตามโครงการยกย่องชูเกียรติ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอภูสิงห์ เนื่องในงานวนั

ครู ปีพุทธศักราช 2560 

    2.1.นางสาวผ่องพรรณ   ค าโสภา  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

    2.2 นางเมฑาวี   วันดีรัตน์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    2.3 นางชณัฐมาส   เพชรน้อย  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    2.4 นางสาวอรนุช  วันค า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    2.5  นายนิติวัฒน์   โนนน้อย  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

    2.6  นางส ารวย  วงเพ็ง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน 

ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนละลมวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ คณะกรรมการทีป่รึกษา
การบริหาร 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 
1)งานส านักงานวิชาการ 
2)งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
3)งานพัฒนาการจัดการเรียนร๎ูในสถานศึกษา 
4.)งานวัดผลประเมินผล 
5)งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
6)งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
7)งานพัฒนาแหล งการเรียนร๎ูและห๎องสมุด 
8)งานนิเทศการศึกษา 
9)งานกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
10)งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
11)งานพัฒนาระบบและใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
12)งานส งเสริม สนับสนุน ประสานความร ว
มมือในการพัฒนาวิชาการกับบุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน วยงาน สถานศึกษา /สถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
13)งานห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ESMART) 
14)งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 
มาตรฐานการศึกษา 
15)งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 1)งานส านักงานบริหารท่ัวไป 
 2)งานอาคาร และสาธารณูปโภค 
 3)งานสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม  
4)งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  
5)งานอนามัยโรงเรียน 
6)งานพัฒนาระบบเครือข ายข๎อมูลสารสนเทศ 
7)งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
8)งานยานพาหนะ  
9)งานส านักงานปกครองและกิจการนักเรียน 
10)งานส งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา  
11)งานส งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
12)งานปกครองระดับชั้นและปรับเปล่ียน
พฤติกรรม นักเรียน 
 13)งานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด การ
พนัน ส่ือ ลามก การทะเลาะวิวาท 
 14)งานระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน  
15)งานกิจกรรมนักเรียนและคณะนักเรียน 
 16)งานธนาคารโรงเรียน  
17)งานทัศนศึกษา  
18) งานเวรประจ าวัน  
19)งานส งเสริมการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ส๎ูการ ปฏิบัติในสถานศึกษา นกัเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มงานงบประมาณ  
1) งานส านักงานแผนงานและงบประมาณ  
2)งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3)งานอนุมัติการใช๎โอนและเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
4)งานตรวจสอบติดตาม ก ากับงานตามแผน 
 5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการ 
ใช๎เงินงบประมาณและผลการด าเนินการ  
6)งานบริหารการเงิน  
7)งานเบิกจ ายเงินจากคลังรับเงิน เก็บรักษาเงินและ 
การจ ายเงิน  
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
10)งานควบคุม ดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน ายพัสด ุ
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหน วยงาน 

กลุ่มงานงบประมาณ  
1) งานส านักงานแผนงานและงบประมาณ 
 2)งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 3)งานอนุมัติการใช๎โอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 4)งานตรวจสอบติดตาม ก ากับงานตามแผน 
 5)งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การ ใช๎เงินงบประมาณและผลการด าเนินการ  
6)งานบริหารการเงิน 
 7)งานเบิกจ ายเงินจากคลังรับเงิน เก็บรักษาเงิน
และ การจ ายเงิน  
8)งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
9)งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
10)งานควบคุม ดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน ายพัสด ุ
11)งานจัดระบบควบคุมภายในหน วยงาน 



 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

 

 

 

ตำรำงแสดงแผนกำรจัดช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2563 

ช้ัน ปีกำรศึกษำ 
2560 

(ห้องเรียน) 

ปีกำรศึกษำ  
2561  

(ห้องเรียน) 

ปีกำรศึกษำ  
2562 

 (ห้องเรียน) 

ปีกำรศึกษำ 
 2563 

(ห้องเรียน) 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 3 3 3 3 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 3 3 3 3 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 3 3 3 3 

รวม ม.ต้น 9 9 9 9 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 2 2 2 4 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 2 2 2 2 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 2 2 2 2 

รวม ม.ปลำย 6 6 6 8 

รวมท้ังสิ้น 15 15 15 17 
 

แผนภูมิแสดงแผนการจัดช้ันเรียน ปีการศึกษา 2560-2563 

 

 

  

  

 

  

ข้อมูลนักเรียน 



 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2563 

ช้ัน ปีกำรศึกษำ 
2560 
(คน) 

ปีกำรศึกษำ  
2561  
(คน) 

ปีกำรศึกษำ  
2562 
(คน) 

ปีกำรศึกษำ 
 2563 
(คน) 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 92 83 94 91 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 80 97 78 103 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 108 95 101 85 

รวม ม.ต้น 280 275 273 279 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 79 79 75 103 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 56 77 79 69 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 74 51 80 79 

รวม ม.ปลำย 209 217 234 251 

รวมท้ังสิ้น 489 492 507 530 

 

 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563



 

0 20 40 60 80 100 120

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมเพศ ชั้นปีกำรศึกษำ 2563(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563) 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 45 91 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 52 103 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 51 85 3 

รวม ม.ต้น 131 148 279 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 45 58 103 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 53 69 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 50 79 2 

รวม ม.ปลาย 90 161 251 8 

รวมทั้งส้ิน 221 300 530 17 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมชั้นปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



  
 
 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนละลมวิทยำ  ต ำบลละลม อ ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนในช้ันเรียนของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  พบว่า 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

ระดับผลการเรียน 
 

ระดับชั้น 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ม.1 27.61 16.19 13.92 14.15 15.73 9.98 1.89 0.15 0.30 0.00 

ม.2 18.68 14.49 19.58 14.77 10.52 9.76 9.97 2.09 0.14 0.00 

ม.3 34.95 14.12 15.89 14.81 7.70 6.20 4.15 2.17 0.00 0.00 

ม.4 30.57 14.13 16.00 12.25 10.38 6.84 6.90 2.37 0.28 0.28 

ม.5 50.93 16.65 11.67 6.86 6.59 2.32 1.87 3.11 0.00 0.00 

ม.6 40.03 13.32 12.43 9.38 13.69 6.85 4.08 0.07 0.15 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 



  

 

 

รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนละลมวิทยำ  ต ำบลละลม อ ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนในช้ันเรียนของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  พบว่า 

ร้อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 รวม 
ระดับผลการเรียน 

 
ระดับชั้น 

4 3.5 3 

ม.1 27.61 16.19 13.92 57.72 
ม.2 18.68 14.49 19.58 52.75 
ม.3 34.95 14.12 15.89 64.96 
ม.4 30.57 14.13 16.00 60.70 
ม.5 50.93 16.65 11.67 79.25 
ม.6 40.03 13.32 12.43 65.78 

รวม 63.53 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
4 140 4 103 4 103 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 



  

 

 

 

 

 

ตาราง แสดง

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 

ประเภท จ ำนวนนักเรียนชั้น ม.3 
จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม  59 74.68 
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม  10 12.56 
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด  0 0 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล  0 0 
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน  0 0 
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ (กศน.)  0 0 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ  9 11.39 
อยู่ในระหว่างการสมัครเพื่อศึกษาต่อ  0 0 
บวชในศาสนา  0 0 
ไม่จบการศึกษา  0 0 
ลาออก  0 0 
รวม 78 100 

 

  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 
แผนการรับนักเรียน  ผลการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้อง คน รับไว ้ คน ห้อง คน 
3 105 3 91 3 91 

กำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ 



  

 

ตารางแสดงการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ประเภท จ ำนวนนักเรียนชั้น ม.6 
จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยของรัฐ  20 22.47 
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเอกชน  6 6.74 
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล  15 16.85 
ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน  3 3.37 
ศึกษาต่อสถาบันพยาบาล  1 1.12 
ศึกษาต่อสถาบันทหาร  0 0 
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ (กศน.)  0 0 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ  9 0 
อยู่ในระหว่างการสมัครเพื่อศึกษาต่อ  35 39.32 
บวชในศาสนา  0 0 
ไม่จบการศึกษา  0 0 
ลาออก  0 0 
รวม 89 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ทรัพยำกรสำรนิเทศ 
- จ านวนหนังสือ          75,977     เล่ม 
- วารสาร/นิตยสาร          6  ช่ือเรื่อง 
- หนังสือพิมพ์              2        ช่ือเรื่อง 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   80  เรื่อง 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ฯ   61  เรื่อง 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    20  เรื่อง 
4) กลุ่มสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ   55  เรื่อง 
5) กลุ่มสาระการเรียนรู๎ภาษาต่างประเทศ   57  เรื่อง 
6) กลุ่มสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ    26  เรื่อง 
7) กลุ่มสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  22 เรื่อง 
8) กลุ่มสาระการเรียนรู๎ศิลปะ    28  เรื่อง 

 โสตทัศนูปกรณ์ 
- โทรทัศน์        1  เครื่อง 
- เครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี       1 เครื่อง 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- เครื่องแม่ข่าย       1  เครื่อง 
- บริการยืม-คืนหนังสือ      1  เครื่อง 
- บริการสืบค้นข้อมูล      1  เครื่อง 
- บริการอินเตอร์เน็ต     32 เครื่อง 
- เก็บสถิติผู้ใช้ห้องสมุด      1  เครื่อง 
- ส านักงาน       1  เครื่อง 
- เครื่อง Printer       1   เครื่อง 
- เครื่องถา่ยเอกสาร      1 เครื่อง 

 

 

 

ทรัพยำกร 



  

สรุปบันทึกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดโรงเรยีนละลมวิทยำ 
อ ำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ปีกำรศึกษำ 2562 
เดือน  นักเรียนทั้งหมด  นักเรียนที่เข้ำใชบ้ริกำร  จ ำนวนคร้ัง เฉลี่ย/คน/เดือน 

พฤษภำคม  533 6,885  4.97 
มิถุนำยน  533 9,657  6.98 
กรกฎำคม  533 11,040  7.98 
สงิหำคม  533 7,891  5.70 
กันยำยน  533 11,028  7.97 

พฤศจิกำยน  533 12,423  8.98 
ธันวำคม  533 13,806  9.98 
มกรำคม  533 16,570  12.35 

กุมภำพันธ์  533 7,100  5.29 
รวม  533 96,400  70.2 
เฉลี่ย  533 69.70  7.8 

 

จากตารางสรุปการบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนละลมวิทยาอ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษพบว่า 

เดือนพฤษภาคม   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  6,885  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.97 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนมิถุนายน   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  9,657  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.98 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนกรกฎาคม  มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  11,040  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.98 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนสิงหาคม   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  7,891  ครั้ง   คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.70 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนกันยายน   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  11,028  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.97 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนพฤศจิกายน  มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  12,423  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 8.98 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนธันวาคม  มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  13,806  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 9.98 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนมกราคม   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  16,570  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 12.35 ครั้ง/คน/เดือน 

เดือนกุมภาพันธ์   มีนักเรียนท่ีเข้าใช้บริการ  7,100  ครั้ง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.29 ครั้ง/คน/เดือน 



 ดังนั้น นักเรียนท่ีเข้าใช้บริการหอ้งสมุด โรงเรียนโรงเรียนละลมวิทยาท้ังหมด96,400 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.8 ครั้ง/
คน/เดือน 

 

 

1. ท่ีว่าการอ าเภอภูสิงห์   

2. โรงพยาบาลภูสิงห์   

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูสิงห์   

4. สถานีต ารวจภูธรภูสิงห์   

5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

7. หอ้งสมุดประชาชน 

8. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูสิงห์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 


