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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

   1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนลือวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่  กิโลเมตรที่ 15  ถนนพนา-สว่างใต้  บ้านลือ หมู่ที่ 8   
ตำบลลือ    อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์ 37110  สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา     
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4555-4636  
โทรสาร 0-4555-4637  E-mail  Luewit@hotmail.com  Website  www.luewit.ac.th   
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เนื้อที่  64  ไร่  มีเขตพื้นที่
บริการ  3  ตำบล  ได้แก่  ตำบลลือ  ตำบลห้วย  และตำบลนาป่าแซง  

 

1.2 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

    
อักษรย่อ :  ล.ว.ค. 
คำขวัญของโรงเรียน  :  คุณธรรมดี   กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ 

  ปรัชญาของโรงเรียน  :  นตฺถิ ปญญา สมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี 
สีประจำโรงเรียน  :  ขาว – เขียว 

สีขาว      หมายถึง  ความดี  คุณธรรม 
   สีเขียว    หมายถึง   ความเจริญงอกงาม 

 

 1.3 ประวัติโรงเรียน  
   

โรงเรียนลือวิทยาคม  จัดตั ้งขึ ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา  ของกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเป็นสาขาโรงเรียนพนาศึกษา  ในวันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2534  เพื่อแก้ไข
ปัญหาอัตราการเรียนต่อ  ม.1  ต่ำ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายแสวงหา  อินลี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
บ้านลือนาคำ  ให้ใช้สถานที่และอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว  มีนายจักรทิพย์  กีฬา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนพนาศึกษา  และนายพิชิต  กะมณี  อาจารย์ 2  ระดับ 6  โรงเรียนพนาศึกษา  เป็นผู้ประสานงาน  
ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็น    “ โรงเรียนลือวิทยาคม  “  เมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 
2536   โดยมีนายพิชิต    กะมณี  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ปัจจุบันโรงเรียนลือ
วิทยาคม  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที ่  1 – 6    มี  นายประยูร  รัตนศรี  ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
  
 
 
 

http://www.luewit.ac.th/
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1.4 วิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 

1.4.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี เชิดชู

คุณธรรม ยึดหลักธรรมมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.4.2 พันธกิจ / เป้าหมาย 

 1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม-จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นพลโลกที่ดี 
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียง      
     มาตรฐานสากล 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและ 
      เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  

 1.5 ปรัชญาของโรงเรียน   
    นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี 
 

 1.6 อัตลักษณ์     
  มารยาทงาม น้ำใจดี  วิถีพอเพียง 

 
 1.7 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
   ดอกบัว 

 
 1.8 คำขวัญของโรงเรียน   
    คุณธรรมดี   กีฬาเด่น เน้นวิชาการ  วางรากฐานอาชีพ 
 

1.9 ปรัชญาของโรงเรียน    
    นตฺถิปญญาสมาอาภา  =  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
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2. แผนผังโรงเรียน 
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.1 ข้าราชการคประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4   
       ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 17 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
 
สอนวิช 
 

1 นายประยูร รัตนศรี ผอ. คศ. 3 กศ.ม. บริหารการศึกษา - 
2 นายวานิช   กุมภิโร ครู ค.ศ.3 ศษ.ม./คบ บริหารการศึกษา/พลศึกษา พลศึกษา 
3 นายอภิชาติ   ฉัตรสุวรรณ ครู ค.ศ.3 ศษ.ม./ค.บ. บริหารการศึกษา/ดนตรีศึกษา ดนตรี/ศิลปะ 
4 นางสาวอรทัย   ทองแล็ง ครู ค.ศ.3 ศษ.ม./ค.บ. บริหารการศึกษา/อุตสาหกรรมฯ การงานอาชีพ 
5 นางเดือนรดา  วัชชรนิติธรรม ครู ค.ศ.3 ศษ.ม./ค.บ. บริหารการศึกษาภาษาไทย ภาษาไทย 
6 นางศศิธร   มณีเขียว ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
7 นางมยุรี   ปัญญามูล ครู ค.ศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา/เคมี เคมี 
8 นางอมรรัตน์   รัตนศรี ครู ค.ศ.3 ค.ม./วท.บ. บริหารการศึกษา/เคมี เคมี 
9 นางเบญจวรรณ  พ่วงสมบัติ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
10 นางปิยาภรณ์   สงตลาด ครู ค.ศ.3 ศษ.ม./ค.บ. บริหารการศึกษา/ภาษาไทย ภาษาไทย 
11 นางสาวอุไรพร  ศรีทอง ครู ค.ศ.2 ศษ.ม./ค.บ. บริหารการศึกษา/คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
12 นางอารี  ทรงกรด ครู ค.ศ.2 คม./ค.บ. บริหารการศึกษา/ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
13 นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง ครู ค.ศ.2 คม./กศ.บ. บริหารการศึกษา/คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
14 นายจันทา  โกมลศรี ครูค.ศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
15 นางสาวสุรีรัตน์  หอคำ ครูค.ศ.1 ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
16 นายสุระศิลป์  สาระดำ ครูค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษาฯ 
17 นายภรัญญู     ประสาร ครูผู้ช่วย วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
18 นายศตวรรษ     พงศ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย. ค.บ. เกษตร เกษตร 

 
 3.2 พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
       ประกอบด้วย พนักงานราชการ จำนวน 1 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 
1 นางภัทดาพร  แสวงบุญ พนักงานราชการ คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 

 3.3 บุคลากรอื่น 
       ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน  
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน 
1 นายพยุง     อินลี ม.3 ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ 
2 นายอุบล     แก้วโท ม.6 ลูกจ้างประจำ พนักงานอัดสำเนา 
3 นางสาวทิพวัลย์  กุสุมาลย์ ศศษ. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖4   
ประกอบด้วย นักเรียนชาย จำนวน 1 คน นักเรียนหญิง จำนวน 99 คน  
                 รวมทั้งสิ้น 237 คน  
 

 

(ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับชั้น 

จำนวน
ห้องเรียน 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที ่138 2 20 12 32 
มัธยมศึกษาปีที ่2 2 23 13 36 
มัธยมศึกษาปีที ่3 2 41 23 64 
รวม 6 84 48 132 
มัธยมศึกษาปีที ่4 1 15 23 38 
มัธยมศึกษาปีที ่5 1 17 19 36 
มัธยมศึกษาปีที ่6 1 22 9 31 
รวม 3 54 51 105 

รวมทั้งหมด 9 138 99 237 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลือวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษา 
5. การพฒันากระบวนการเรยีนรู้ 
6. การวัดผล ประเมนิผล และดำเนนิการเทียบโอนผล
การเรยีน 
7. การวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
8. การพฒันาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11.  การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศกึษา 
12.  การส่งเสรมิชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศกึษาและองค์กรอืน่ 
14. การส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถานประกอบการ 
และสถาบนัอืน่ที่จดัการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกับงานด้าน
วิชาการของสถานศกึษา 
16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรยีนเพือ่ใช้ใน
สถานศกึษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพือ่เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน แลว้แตก่รณ ี
2. การจัดทำแผนปฏิบัตกิารใชจ้่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานโดยตรง 
3. การอนมุัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจางบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศกึษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครภุัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ
หรือเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแตก่รณี 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทำและจัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล บำรุงรกัษาและจำหนา่ยพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน 
17. การเบิกเงนิจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการจ่ายเงนิ 
19. การนำเงนิส่งคลัง 
20. การจัดทำบัญชีการเงนิ 
21. การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
22. การจัดทำหรือจดัหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอตัรากำลังข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง  
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  
5. การดำเนนิการเกีย่วกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  
6. การลาทกุประเภท  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดำเนนิการทางวินยัและการลงโทษ  
9. การสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่น  
10. การรายงานการดำเนนิการทางวินยัและการลงโทษ  
11. การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ 
เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
15. การส่งเสรมิการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสรมิและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสรมิวินยั คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนญุาต  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบ ุ

1. การพฒันาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 
4. งานวิจยัเพือ่พัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคก์ร 
6. การพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
8. การดำเนนิงานธุรการ 
9. การดแูลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11. การรับนกัเรยีน 
12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลกิสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
15. การทัศนศกึษา 
16. งานกจิการนกัเรียน 
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจัด
การศกึษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
20 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
21. แนวทางการจดักจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
ในการลงโทษนักเรยีน 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

ผู้อำนวยการ 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ลำดับที่ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง จำนวนหน่วย 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ๑   หลัง ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗  

๒ อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข ๑  หลัง ,,  
๓ อาคารโรงฝึกงานเบ็ดเสร็จ ค ๑  หลัง ,,  
๔ อาคารเรียน ๑๐๘ ล / ๓๐ ๑  หลัง ๒๕๓๙  
๕ อาคารหอประชุม ๑๐๐ / ๒๗ ๑   หลัง ๒๕๔๓  
๖ บ้านพักครู ๒๐๕ / ๒๖ ๒  หลัง - สภาพทรุดโทรม 
๗ บ้านพักภารโรง มาตรฐาน / ๓๒ ๑  หลัง - ชำรุดใช้การไม่ได้ 
๘ ห้องน้ำแบบ ๖ ที่ / ๒๗ ๔  หลัง -  
๙ ห้องส้วมนักเรียน ๖ ที่/๔๙ ๑ หลัง ๒๕๕๒  

 
 

ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุดในโรงเรียน   จำนวน ๑ ห้อง 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ห้อง  
๓. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ ห้อง 
๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๑ ห้อง  
๕. ห้องปฏิบัติการห้องคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ ห้อง 
6. ห้องจริยธรรม    จำนวน ๑ ห้อง 
7. ห้องดนตร ี    จำนวน ๑ ห้อง 
8. ห้องโรงเรียนธนาคม   จำนวน ๑ ห้อง 
9. สวนสมุนไพร    จำนวน 1 แห่ง 
10. สวนวรรณคดี   จำนวน 1 แห่ง 
11. สวนวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 แห่ง 
12. สวนเกษตรอินทรีย์   จำนวน 1 แห่ง 
๑3. โรงฝึกงานอาชีพ   จำนวน 1 แห่ง 

 
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน** 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน  58 เครื่อง ใช้ได้ 20 เครื่อง ชำรุด 18 เครื่อง 
2. คอมพิวเตอร์พกพา  จำนวน  8 เครื่อง ใช้ได้ 6 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง 
3. โทรทัศน์  จำนวน   22 เครื่อง ใช้ได้ 13 เครื่อง ชำรุด 9 เครื่อง 
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน   6 เครื่อง ใช้ได้ 4 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง 
5. เครื่องฉายข้ามศีรษะ จำนวน    2      เครื่อง   ใช้ได้     2        เครื่อง ชำรุด - เครื่อง 
**หมายเหตุ ข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สินโรงเรียนลือวิทยาคม 
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7. ผลการดำเนินงาน 
    7.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 7.1.1 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
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7.1.2 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน  

ภาคเรียนที่  1/2563 

 

 

ภาคเรียนที่  2/2563 
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 7.1.3 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

เปรียบเทียบคะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 

วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 
2561 41.45 25.48 23.45 30.62 30.25 
2562 46.98 27.18 22.86 29.03 31.51 
2563 47.87 27.13 18.34 27.26 30.15 

ระดับจังหวัด 63 52.46 30.78 23.4 28.6 33.81 

ระดับประเทศ 63 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
เป้าหมาย+3 49.98 30.18 25.86 32.03 34.51 

เพิ่ม/ลด -2.11 -3.05 -7.52 -4.77 -4.36 
 ปี 2563 vs 

ระดบัประเทศ -6.42 -7.25 -7.12 -2.63 -5.85 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

เปรียบเทียบคะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 

วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 
2561 35.65 33.03 21.11 17.78 24.22 26.36 
2562 33.07 31.02 20.83 15.83 25.38 25.23 
2563 41.76 36.18 21.25 20.64 28.05 29.58 

ระดับจังหวัด 63 40.37 34.63 24.81 22.32 30.38 30.50 

ระดับประเทศ 63 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
เป้าหมาย 36.07 34.02 23.83 18.83 28.38 28.23 

เทียบกับ
เป้าหมาย+/- 

5.69 2.16 -2.58 1.81 -0.33 1.35 
 ปี 2563 vs 

ระดบัประเทศ -2.60 0.25 -8.69 -5.40 -4.63 -4.21 
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 7.2 ด้านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕63 
 

 

มาตรฐาน 
 

 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน 
 

 

ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 

 

ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโลโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการเชิงบวก ดี 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1. การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนลือวิทยาคม 

 

โรงเรียนลือวิทยาคม มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ  ได้แก่   
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศ ึกษา ด ้วยการว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายนอกและสภาพแวดล ้อมภายใน  โดยใช ้ เทคนิค              
SWOT  ( SWOT  Analysis ) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  สรุปได้
ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.1 ปัจจัยภายนอก 

โรงเรียนลือวิทยาคมใช้หลัก  STEP ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก นั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีอุปสรรค และโอกาส ดังนี้   

 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 
๒. ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากแหล่งอบายมุข และสิ่งเสพติด 
๓. ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละในกิจกรรมเก่ียวกับ
ประเพณี วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๕. ชุมชนมีศูนย์รวมทางจิตใจหลายแห่ง เช่น วัด และ
สถานปฏิบัติธรรม ฯ 
๖. องค์กร หน่วยงานภายในชุมชน ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

๑. การคมนาคม และการเดินทางค่อนข้างลำบาก เนื่องจากถนน
เส้นทางหลักชำรุด ขาดการซ่อมแซม 
๒. ค่านิยมของผู้ปกครองเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และการสมรสก่อนวันอันควร ที่ต้องการให้บุตรหลานทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องการเงิน 
๓. ครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างสูง และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้
อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นและ
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. มีระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
๒. ทุกครอบครัวมีเทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์มือถือ 
๓. องค์กรภายในชุมชม มีการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ในบางแห่ง 

๑. การติดต่อสื่อสาร ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสัญญาณของ
ระบบโทรศัพท์ไม่เสถียร 
๒. การให้บริการคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ
ของประชาชน 
๓. แหล่งสืบค้นข้อมูลยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของ
เยาวชนและประชาชน 
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ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. เป็นชุมชนเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
๒. มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เช่น ปลูกเห็ด ปลูกบัว 
ทำสวน และทอผ้า 
๓. มีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่สนับสนุน
การศึกษา 
๔. มีตลาดนัดชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจมีภาวะไม่แน่นอน เนื่องมาจากส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรอบุตรหลานส่งเงินมา
ช่วยเหลือ 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

๑. หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
๒. โรงเรียนมีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๓. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา ในรูปคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื่อข่ายผู้ปกครอง 

๑. กฎระเบียบขององค์กรส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถ
สนับสนุนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ 
2. ผู้บริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่น มีการปรับเปลี่ยนทำให้
นโยบายปรับเปลี่ยนตาม 
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 1.2 ปัจจัยภายใน 
โรงเรียนลือวิทยาคมใช้หลัก  2S  4M  ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน นั้น ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนี้   
โครงสร้าง (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารได้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
๒. นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับต้นสังกัด 
๓. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรชัดเจน 
๔. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้บริหารงานไม่ซับซ้อน 
ทำงานร่วมกันแบบพี่ น้อง 

๑. การประสานงาน / การรับนโยบายจากต้นสังกัด ยังมี
ความล้าช้า เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากหน่วยงานต้น
สังกัดพอสมควร และการคมนาคมค่อนข้างลำบาก 
๒. การทำงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและ
แผนปฏิบัติงาน 
๓. ในทางปฏิบัติยังขาดการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนที่
เข้มแข็ง 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ ภายใต้
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ 
๒. โรงเรียนส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
๓. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างจริงจังเป็นแบบย่างได้ดี 
4. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
5. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้การงาน
อาชีพอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนขาดวินัยในเรื่องของความสะอาด 
๓. มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น แต่ยังไม่ต่อเนื่อง 
๔. ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ยังใช้ได้ไม่สมบูรณ์ เช่น 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขาดอุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริม
ผู้เรียนในเรื่องของการพูด การฟัง และการสื่อสารอ่ืน ๆ 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขาดสารเคมีและสื่อการ
สอนที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ 
ของผู้เรียน 
5. โรงเรียนขาดโรงอาหาร อาคารกีฬาและลานกีฬาที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
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บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. บุคลากรมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตามความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ 
๒. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา อบรม ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและหน้าที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูและบุคลากร มีวิทยะฐานะ และวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น 

๑. ครูและบุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะทางด้าน ICT  
๒. ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษนอกเหนือจาก
การสอนหลายอย่าง 
๓. ครูและบุคลากรสอนไม่ตรงวิชาเอก ในบางวิชา 
 

การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. การระดมทุน (ผ้าป่า) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
เป็นอย่างดี 
๒. งบประมาณมีการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 

๑. ระบบบริหารการเงินยังไม่คล่องตัว 
๒. โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โรงยิม สนามฟุตซอล และโรง
อาหาร 
๓. โครงการพิเศษจากหน่วยงานภายนมากเกินไป ส่งผล
ต่อการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน 

วัสดุและอุปกรณ์(Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. อาคาร โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียน 
๒. มีห้องประชุม สัมมนา ที่เหมาะสม 
3. มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เพียงพอต่อจำนวนนัก
เนียน 
 
  

๑. ขาดวัสดุและอุปกรณ์ทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งโรงยิมและสนานฟุตซอลชำรุด 
๒. เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
๓. วัสดุ  ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องอัดสำเนา ใช้งานมาเป็น
เวลานาน 
๔. วัสดุ อุปกรณ์บางรายการขาดประสิทธิภาพในการใช้
งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดสำเนา ฯ 
๕. ระบบ Internet ไม่เสถียร บางพ้ืนที่รับสัญญาณไม่ได้ 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีคำสั่งและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
๒. มีการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรอยู่เสมอ 
๓. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ของโรงเรียนสู่หน่วยงาน
ภายนอก 
2. การนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้นำผลมาใช้
ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
จริงจัง 
๔. มีครูและบุคลากรจำนวนน้อย ภาระงานมาก 
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2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
    2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2567 โรงเรียนลือวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าว
นำเทคโนโลยี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
   2.2 พันธกิจ    (Mission) 

๑. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นพลเมือง 
    และพลโลกทีดี่ 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    สู่มาตรฐานระดับสากล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ 
    และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

    2.3 เป้าประสงค์    (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นพลเมือง 

และพลโลกที่ดี 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรตามหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครูใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)   
 “มารยาทงาม น้ำใจดี วิถีพอเพียง” 

 2.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน(Identity) 
 “คุณธรรมดี กีฬาเด่น” 

 2.6 กลยุทธ์โรงเรียน    (School   Strategy) 
 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         และมีนิสัยรักการอ่าน  โดยเน้นการมีประชาธิปไตยในโรงเรียนของผู้เรียน 
 ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
               อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

  ๖. พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
                         ในการจัดการศึกษา 
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ใบสมัคร 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ปีการศึกษา  2564 
---------------------------------------- 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนลือวิทยาคม   ตำบลลือ    อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
โทรศัพท์ 0-4555-4636    โทรสาร 0-4555-4637   
อีเมล์  Luewit@hotmail.com  Website  www.luewit.ac.th   
 

สมัครเข้ารับการยกระดับคุณภาพ    √  ระดับ 2 ดาว 
          ระดับ 3 ดาว 
          ระดับ 4 ดาว 
          ระดับ 5 ดาว 
โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ระดับ 1 ดาว ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แล้ว 
มีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพ  ระดับ 2 ดาว  
จำนวนครู/อาจารย์ ทั้งหมด  18  คน,จำนวนนักเรียน 237 คน, จำนวน 10 ห้องเรียน 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายประยูร   รัตนศรี    
หมายเลขโทรศัพท์  088 3601846 อีเมล์    Prayoon.rs1967@gmail.com 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศศิธร  มณีเขียว 
หมายเลขโทรศัพท์  087 2622 263   อีเมล์     Krusasi.pai@gmail.com 

ชื่อนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียน คือ สร้างสรรค์คนดีด้วยสมาธิเจริญปัญญา 
 

    ลงชื่อ         
         (นายประยูร   รัตนศรี) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 
             ………./…………………/…………… 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luewit.ac.th/
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แบบรายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
โรงเรียนลือวิทยาคม  ตำบลลือ    อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลบริบทเบื้องต้น 

๑. สภาพชุมชนสภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรียนและสภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพชุมชนสภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับตำบล นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับ

โรงเรียน สภาพชุมชนเป็นสังคมชุมชนชนบท สภาพครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของทางโรงเรียนชุนชนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ชุมชนให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน 
เช่น การประชุมผู้ปกครอง การสร้างเครือข่ายแกนนำผู้ปกครอง  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
ร่มรื่นน่าอยู่  สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีต้นไม้เขียวชอุ่ม 

บรรยากาศของโรงเรียน   
บรรยากาศของโรงเรียนลือวิทยาคม มีความร่มรื่น น่าอยู่  ทั้งบรรยากาศภายนอกและภายในชั้น

เรียน ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและชุมชน มีความเป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พ่ึงพาอาศัยกัน การ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เน้นการสอน
แบบบูรณาการตามบริบทของชั้นเรียน ทำให้ห้องเรียน  มีชีวิตชีวา  น่าเรียน  นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนลือวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู ่ 8  บ้านลือ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา 

 จ.อำนาจเจริญ  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ทำนา  ปลูกข้าว  ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากแหล่งอบายมุข และสิ่งเสพติดชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละในกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีศูนย์รวมทางจิตใจหลายแห่ง เช่น วัด และสถานปฏิบัติ
ธรรม ฯ องค์กร หน่วยงานภายในชุมชน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ  

 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน   
 ในยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน นักเรียนส่วนใหญ่ 

ใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น อย่างไรก็ดีการใช้เทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้แล้วไม่สามารถแบ่งเวลาหรือ
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที และนอกจากนี้หากเป็นนักเรียน ที่พ่อแม่
หย่าร้างกัน กำพร้า อาศัยอยู่กับญาติหรืออาศัยอยู่กับตายาย  ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ขาดความพอเพียง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดความรับผิดชอบ ไม่เข้าเรียน  ไม่ส่งงาน  แต่งกายไม่ถูกกฎระเบียบของ
โรงเรียน ขาดความกตัญญู ไม่เชื่อฟัง  ไมช่่วยเหลือผู้ปกครองหรือผู้มีพระคุณก้าวร้าว   
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ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามโลกออนไลน์  
และขาดการเลี้ยงดูที่สมบูรณ์จากทางครอบครัว จึงเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนจะต้องนำมาแก้ไขและพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนลือวิทยาคมเป็นคนดมีีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
     โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน  มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
๓. โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ 1 ดาว ครบทุกข้อ 

2.1 โรงเรียนจัดทำแผนประจำปี โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง โรงเรียนมีการ
ประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ทุกฝ่ายจัดทำโครงการบูรณาการ  กิจกรรมด้าน
คุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทำงานปกติของโรงเรียน มีการประชุม
ชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน 

2.2 โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา 
กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนมีการสำรวจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุ่ม
บุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู ้บริหาร ครูและ กลุ่มนักเรียน เพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิง บวกของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพ่ือมุ่งแก้ไขประเด็น
ปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ โดยจัดประชุมระดมความคิด นำ คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทุก
ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกัน จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียน เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตน
อย่างไรบ้างในแต่ละด้าน  

2.3 โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม  ประจำปี
การศึกษา 2564  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ ศาสนกิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียน  

2.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการทำโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนที่
นักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  2.5 นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียนมี
การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทำงาน  เป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา   

2.6 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชื ่อมโยงสู่เนื ้อหาสาระในรายวิชาที่สอน 
รวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ 3 ทำงานกลุ่ม การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระตาม
ความสนใจ ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 
ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการฝึกอุปนิสัยที่ดี ให้กับนักเรียนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย  
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2.7 มีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน โรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการ
ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจง  ให้รับทราบนโยบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมของห้องเรียน ให้ครูที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม ทั้งนี้จะ บูรณาการเป็นโครงการของ
ห้องเรียนหรือในรายวิชาก็ได้แต่ต ้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ลงสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย  

2.8 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่บริเวณรั้วโรงเรียน ติดไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพื่อความ  
ปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลูกไม้ประดับให้ดูร่มรื่น สวยงาม   

2.9 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจ) นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการ
เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการปิดไฟ-พัดลม ปิดน้ำ เมื่อไม่ใช้งาน การเดินแถวไปเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
รักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจากครู 

 

4. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี 
 สร้างสรรค์คนดีด้วยสมาธิเจริญปัญญา คือนวัตกรรมที่โรงเรียนนำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับ 

โรงเรียนคุณธรรม ณ ลานคุณธรรม  โดยจัดกิจกรรมในเวลาเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง และเวลาก่อนชั่วโมง
แรกภาคบ่าย มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ เรียกสติ  3  ครั้ง 
         “สติ 1 ครั้ง”   นักเรียนตบมือลงที่หน้าขาเบาๆ  1 ครั้ง  
         “สติ 2 ครั้ง”   นักเรียนตบมือลงที่หน้าขาเบาๆ  2 ครั้ง 
         “สติ 3 ครั้ง”   นักเรียนตบมือลงที่หน้าขาเบาๆ  3 ครั้ง 
          “สว่าง”     นักเรียนประนมมือ 
          “สงบ”      มือประสานไว้ที่ตักของตนเองแล้วหลับตาทำสมาธิ 
                        สภานักเรยีนเปิดเพลงสมาธิ ประมาณ 5  นาท ี
 

5. โรงเรียนจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
โรงเรียนจัดทำโครงงานปทุมไพร ใส่ใจคุณธรรม เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความพอเพียง ความรับผิดชอบ และความกตัญญู ตลอดจนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

6. ครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและยกระดับโรงเรียนคุณธรรมและสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 

ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจใน
การดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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7. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน รวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การ 3 ทำงานกลุ่ม การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นการฝึกอุปนิสัยที่ดี ให้กับนักเรียนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย 

 

8. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื ่อนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบตรงเวลา ตรงตามระเบียบของ
ราชการ การบริหารโดยเน้นผลงาน ใช้จ่ายเงินตามแผน เป็นธรรม โปร่งใส กำกับติดตามการดำเนินงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ครูมกีารพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน  
มาทำงานและเข้าสอนตรงเวลา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี  

นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พัฒนาตนเอง
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทำงาน เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  

  

9. นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 นักเรียนรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม เช่น ชมรมจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืองานโรงเรียน ชุมชน 

สภานักเรียนจิตอาสามีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ชมรมอย. น้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

 

10. นักเรียนสามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผล
ภายในโรงเรียน 
      โรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 อาทิ โครงงานออมวันละนิดคิดถึงโรงเรียนธนาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โครงงานออมวันละนิดคิดถึงโรงเรียนธนาคาร  โครงงานวางรากฐานอาชีพ หมอนจากหลอดพลาสติก   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงงานวิถีไทยทักทายสวัสดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงงานปทุมไพรใส่ใจ
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนสามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จาก
โครงงานคุณธรรมขยายผลภายในโรงเรียน  ผ่านนิทรรศการโครงงานคุณธรรม 
 

11.โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
 โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมหน้า
เสาธง กิจกรรมสมาธิเจริญปัญญา กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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12. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
มีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีม โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมทั้งการปฏิบัติจริง 
ผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 86 ของนักเรียนทั้งหมด ดังตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2563 และ 2564 
 

        
คุณธรรม
เป้าหมาย 

 
พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
ทั้งหมด
(คน) 

พฤติกรรม/ปฏิบัติ 
 

ปี 2563 ปี 2564 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความกตัญญู -เชื่อฟัง ช่วยเหลือผู้ปกครอง   
และครู 

237 188 79.32 2o5 86.49 

-มีจิตอาสา   
ตอบแทนผู้มีพระคุณ 

237 196 82.70 2o5 86.49 

ความซื่อสัตย์ -ไม่ลอกการบ้าน 237 188 79.32 202 85.23 
-ไม่โกหกไม่พูดเท็จ 237 188 79.32 202 85.23 

ความ
รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 

237 196 82.70 204 86.07 

- ตรงต่อเวลาทั้งการมาเรียน
และการส่งงาน 

237 196 82.70 204 86.07 

- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

237 196 82.70 212 89.45 

ความพอเพียง - ใช้จ่ายอย่างประหยัด
เหมาะสมกับวัยและความเป็น
นักเรียน 

237 194 81.85 202 85.23 

- รักการออม 237 194 81.85 202 85.23 
- ใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

237 194 81.85 202 85.23 

อุดมการณ์ 
คุณธรรม 

-มีระเบียบวินัยเช่นการวาง
รองเท้าเป็นระเบียบ เดินก้มตัว
เมื่อผู้ใหญ่นั่งอยู่  
การยกมือไหว้ 

237 193 81.43 204 86.07 

-พูดจามีสัมมาคารวะ  ไม่พูดคำ
หยาบ 

237 193 81.43 204 86.07 
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การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จำแนกตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 
 

ความ
พอเพียง 

- บริหารงานตามแผนปฏิบัติการของ   
   โรงเรียน 
- บริหารงานโดยการมีส่วนร่วม 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ด้านความพอเพียง 

- ปฏิบัติงานโดยตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน 
- ดำรงชีวิตเหมาะสมฐานะ   
ความเป็นครู 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้าน
ความพอเพียง 
 

- ใช้จ่ายอย่างประหยัดเหมาะสม
กับวัยและความเป็นนักเรียน 
- รักการออม 
- ใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

 
 

 
ความ

รับผิดชอบ 
 
 

- ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
เต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอ                                                 

- ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา                                                                                   
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
เต็มความสามารถอย่าง
สม่ำเสมอ   

- ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
- ตรงต่อเวลาทั้งการมาเรียนและ 
การส่งงาน 
- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความ
กตัญญู 

-ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ของทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง ช่วยเหลือผู้ปกครอง   
และครู 
-มีจิตอาสา   
ตอบแทนผู้มีพระคุณ 
 

 

4. วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

4.1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
 4.1.1 โรงเรียนมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้
ทุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่นักเรียน ตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและประกาศให้ทุกคนรับทราบร่วมกัน 
    4.2 การสร้างแกนนำ 
 4.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาครูแกนนำและครูทั ้งโรงเรียนเพื ่อระดมสมองค้นหา
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโดยให้หัวหน้าห้ องทุกคนและ
ตัวแทนห้อง(สมัครใจ) เข้าร่วมอบรมห้องเรียนละ 2 คน พร้อมทั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดมสมอง
ค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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 4.3 การประชุมระดมสมอง 
 4.3.1 การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหาร  ครู และนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 
 4.3.2 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และความกตัญญู” 

4.4 การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 4.4.1 ได้มีการจัดประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  เพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
    4.4.2 ได้นำคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นแนวในการบริหารงานของโรงเรียน 
      4.4.3 การดำเนินงานให้ยึดแผนปฏิบัติการประจำปีที่โรงเรียนได้จัดทำข้ึน 
 

5. การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
5.1 การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม 
 5.1.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 

มีการวิเคราะห์สภาพบริบท สภาพบรรยากาศ ปัจจัยเสี่ยง และคุณธรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา
ตลอดจนถึงชุ่มชน โดยมีการจัดทำคติพจน์ วิสัยทันศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โดยการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางศึกษา  และนักเรียน 

วิสัทัศน์  
 โรงเรียนลือวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี 

สถานที่น่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจ    

๑. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นพลเมือง 
    และพลโลกที่ดี 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    สู่มาตรฐานระดับสากล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ 
    และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 เป้าประสงค์     
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นพลเมือง 

และพลโลกที่ดี 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรตามหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครูใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5.2.1 นักเรียนรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม เช่น ชมรมจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืองานโรงเรียน 

ชุมชน สภานักเรียนจิตอาสามีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ชมรมอย. น้อยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

 5.2.2  กิจกรรมบันทึกคุณธรรม ประกาศเสียงตามสายยกย่องชมเชยผู้มีความซื่อสัตย์ 
 5.2.3  กิจกรรมแสดงอัตลักษณ์ประจำวันที่หน้าเสาธง เป็นการแสดงพฤติกรรมการกล่าวทักทาย

สวัสดี น้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้น้อง นักเรียนทำความเคารพคุณครู 
 5.2.4  กิจกรรมปลูกฝรั่งไร้เมล็ด เลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง เป็นแบบอย่างในเรื่องของเศรฐกิจพอเพียง 

5.2.5  กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนดีมีที่เรียน แบบอย่างในเรื่องความพยายามเพ่ือความสำเร็จ 
5.2.6 กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างในเรื่องของเศรฐกิจพอเพียง 
5.2.7 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแบบอย่างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
5.2.8  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เป็นแบบอย่างในเรื่องทำนุบำรุงศาสนา 
5.2.9 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 เป็นแบบอย่างในเรื่องรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
5.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
 5.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น 
 5.3.2 จัดสวนหย่อม สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ 
 5.3.3 จัดสวนป่าให้เป็นสวนคุณธรรม  มีลานคุณธรรมธรรม ให้นักเรียนได้พักผ่อนและเป็นแหล่ง

เรียนรู้  
 5.3.4 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านอาคาร วิทยากรแหล่งภูมิปัญหา

ท้องถิ่น ทั้งภายนอกและภายใน มีสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรม  
5.4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระจะสอดแทรกคุณธรรม ในแผนการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียน

ได้จัดชั่วโมงจริยธรรม ในชั่วโมงสุดท้ายในวันศุกร์ มีรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมกันโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

5.5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดให้มีชั่วโมงกิจกรรมบังคับเน้นในเรื่องระเบียบวินัย  เปิดสอนกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด  

ลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
 
6. โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 

 
คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ(นักเรียน) 

คุณธรรมที่  1 
ความพอเพียง 

โครงงานออมวันละนิดคิดถึงโรงเรียนธนาคาร  
 
โครงงานวางรากฐานอาชีพ หมอนจากหลอด
พลาสติก   
 
 

นักเรียนชั้น  ม. 1 
 
นักเรียนชั้น  ม. 2 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ(นักเรียน) 
คุณธรรมที่  2 

ความรับผิดชอบ 
โครงงานปทุมไพรใส่ใจคุณธรรม นักเรียนชั้น  ม.5  

และ ม.6 
คุณธรรมเป้าหมาย 

ความกตัญญู 
ชื่อโครงงาน 

โครงงานวิถีไทยทักทายสวัสดี 
ผู้รับผิดชอบ(นักเรียน) 

นักเรียนชั้น  ม.3 
 และ ม.4 

 
7. เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

7.1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน  เพ่ือทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 
 7.1.1 การประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 7.1.2 การประชุมสภานักเรียน 
 7.1.3 การประชุมหัวหน้าชั้นนักเรียน 
 7.1.4 การแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์ลานคุณธรรม เสียงตามสายในโรงเรียน 
และ เว็บไชต์โรงเรียน 

7.2 การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพ่ือเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 7.2.1 การอบรมครูทั้งโรงเรียน 
 7.2.2 การอบรมหัวหน้าชั้นเรียน และสภานักเรียน  

7.3. การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 7.3.1 การนิเทศ/ติดตาม ให้กำลังใจ 
 7.3.2 คณะกรรมการบริหารนิเทศติดตาม 
 7.3.3 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศ/ประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.3.4 การแนะแนวทางเม่ือมีปัญหา 
 7.3.5 การสนับสนุนการดำเนินงาน 

7.4. การส่งเสริม สนับสนุน และการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
 7.4.6 การประชาสัมพันธ์การทำดี 
 7.4.7 การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 7.4.8 การส่งเสริมและปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 7.4.9 ประกาศความดีหน้าเสาธง/ลานคุณธรรม /เสียงตามสาย 

7.4.10 มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย 
7.5 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 7.5.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นชมรมกิจกรรม 
 7.5.2 สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจากหน่วยงานอื่น 

7.6 การทบทวนหลักการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 7.6.1 สรุปการดำเนินงาน 
 7.6.2 สรุปองค์ความรู้ จุดเด่น จุดด้อยที่ต้องมาปรับปรุงพัฒนา 
 7.6.3 วางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 
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7.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 7.7.1 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 7.7.2 การประชุมก่อนการดำเนินงานขณะดำเนินงานและสรุปผลร่วมกัน 
 7.7.3 การร่วมกิจกรรม 
 7.7.4 การวางแผนพัฒนาร่วมกัน 

7.8 การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 
 7.8.1 สรุปและประเมินผลการโครงการ 
 7.8.2 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 7.8.3 ประชุมวางแผนการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

7.9 การประชาสัมพันธ์ 
 7.9.1 เสียงตามสายในโรงเรียน/ชุมชน 
 7.9.2 เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 7.9.3 การออกสู่ชุมชน 
 7.9.4 เพจ facebook / เพจโรงเรียน 
 

8. ผลการดำเนินงาน 
8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำให้เป็นผู้มี
ความพอเพียงในการดำรงชีวิต การรู้จักประหยัดอดออม นักเรียนทุกคนออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร 
ลือวิทยาคม มีสมุดบันทึกความดี ด้านความรับผิดชอบนักเรียนมาเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของ
โรงเรียน และมีความซื่อสัตย์   ไม่ทุจริตในการสอบ เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ และมีความกตัญญู นอบน้อมถ่อม
ตน  
 - นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 
 - เกิดผู้นำ  กล้าทำ กล้าคิด เชิงบวก 
 - เกิดการรวมกลุ่มชุมนุม  กิจกรรม  จิตอาสา 

8.2 ผลที่เกิดกับครู 
 การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน มาทำงาน
และเข้าสอนตรงเวลา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เอาเวลา
ราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว และใช้จ่ายเงินสมฐานะ  
 - เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 - เกดิความรัก  สามัคคี 
 - เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น 
 - เกิดจิตอาสา  เสียสละ 

8.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื ่อนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบตรงเวลา ตรงตามระเบียบของ
ราชการ การบริหารโดยเน้นผลงาน ใช้จ่ายเงินตามแผน เป็นธรรม โปร่งใส กำกับติดตามการดำเนินงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
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- เกิดผู้นำอุดมคุณธรรม 
 - มีแนวทางคิดเชิงบวก 
 - สร้างองค์กรแห่งการพัฒนา 

8.4 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน
ทำให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  
 - ชุมชนศรัทธา  นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 - ชุมชนเชิญร่วมกิจกรรม 
 - ชุมชนให้ความร่วมมือและการสนับสนุนโรงเรียน 

8.5 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกที่มีการพัฒนาด้านความพอเพียงการใช้จ่ายเงิน การ
ช่วยเหลืองานในครอบครัว  ความมีวินัย การทำงานส่งครู ทำการบ้าน  เข้าเรียนตรงเวลา  
 - ลดความขัดแย้ง  สร้างครอบครัวคุณธรรม 
 - เกิดความเข้าใจและครอบครัวอบอุ่น 
 - เป็นแบบอย่างครอบครัวคุณธรรมในชุมชน 

8.6 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้
นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านกำลังทรัพย์ บริจาคปัจจัยและ
ปรับปรุงห้องเรียน สร้างอาคารกิจการนักเรียน และมอบทุนการศึกษา  
 - เกิดชุมชนจิตอาสาร่วมพัฒนา  
 - ลดความขัดแย้ง  รับฟังเหตุผล 
 - เกิดสายใยระหว่างชุมชน 

8.7 องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากดำเนินงาน 
 - แนวการพัฒนา/กระบวนการทำงาน 
 - เกิดองค์ความรู้ในการทำโครงงานของนักเรียน  
9. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 
 9.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 9.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีมาช่วยสอน 
 9.3 มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบชุมนุม/ชมรม 
 9.4 โรงเรียนสนับสนุนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
 9.5 จัดสอนเสริมเติมเต็มความรู้ในวันเสาร์ 
 9.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
 9.7 การวัดผลประเมินผลของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบ 
การจัดการศึกษา 
 9.8 ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนในระดับต่าง ๆ 
 9.๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
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10. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   

1. โรงเรียนลือวิทยาคมได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดการศึกษาภายใต้
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน 

2. ผู้ปกครองส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้ไม่แน่นอน  
มีภาระหนี้สิน มีการไปประกอบอาชีพยังต่างจังหวัด  

2. โรงเรียนได้ดำเนินการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัด 
ครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
11. การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 โรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมโครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ตามคำแนะนำของศึกษานิเทศก์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์ผ่านระบบออนไลน์อย่าง
สม่ำเสมอ 
 

12. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนำมาพัฒนาในส่วนของการสร้าง

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมากข้ึน มีการปรับคุณธรรมอัตลักษณ์ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
 
            ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน 

      (นางศศิธร  มณีเขียว)                                                                         
     ครูโรงเรียนลือวิทยาคม 

 
         
     ลงชื่อ.................................................ผู้รับรองข้อมูล 

      (นายประยูร  รัตนศรี) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 


