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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.  สาระหลกัของการจดัท าแผนปฏิบติัการ 

 

บทบาท อ านาจ หน้าท่ี ของโรงเรียนบุ่งคล้านคร 

มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  
พ.ศ. 2546  ก าหนดใหส้ถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะทีเ่ป็น
โรงเรยีน มฐีานะเป็นนิตบิุคคล  10   และมาตรา  39  แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542  และ ที ่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)   พ.ศ. 2545  ก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร
กระจายอ านาจการบรหิารและ การจดัการศกึษางาน  วชิาการ งบประมาณ   การบรหิารงาน
บุคคล และการบรหิารทัว่ไป      ไป ยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ
สถานศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรงการกระจายอ านาจดงักล่าว   จะท าใหส้ถานศกึษามี
ความคล่องตวั   มอีสิระในการบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัของการบรหิารจดัการโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน   (School Based Management : SBM)  ค าว่า  นิตบิุคคล  คอื  บุคคลที่
กฎหมายสมมตขิึน้เพื่อใหม้สีทิธ ิ  หน้าที ่     และสามารถท ากจิการอนัเป็นการก่อนิตสิมัพนัธก์บั
บุคคลอนัไดภ้ายในขอบ  วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ซึง่แบ่งเป็น  2   ประเภท  
 1.  นิตบิุคคลในกฎหมายเอกชน หมายถงึ นิตบิุคคลทีเ่กดิขึน้ตามบทบญัญตัขิอง  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยจะเกดิขึน้เมือ่กลุ่มบุคคลธรรมดารว่มกนัท ากจิกรรมอนัใด  
อนัหน่ึงและเพื่อใหด้ าเนินกจิการนัน้ๆ ได ้นิตบิุคคลจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมทีรพัยส์นิและสามารถท า  
นิตกิรรมต่างๆ ได ้ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการด าเนินกจิการ กฎหมายจงึก าหนดใหบุ้คคล  
ดงักล่าวจดทะเบยีนเพื่อจดัตัง้นิตบิุคคลขึน้ตามกฎหมายและด าเนินกจิการภายใตน้ิตบิุคคลเพยีง  
คนเดยีว หรอืในกรณทีีเ่ป็นการรวมทรพัยส์นิทีจ่ดสรรไวเ้ป็นกองทุนเพื่อด าเนินกจิการอนัใด  
อนัหน่ึง เช่น เพื่อการศกึษา ศาสนา หรอืเพื่อสาธารณะประโยชน์อยา่งอื่น โดยมไิดมุ้ง่หา
ประโยชน์ และเมือ่ไดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมายแลว้  ยอ่มเป็นนิตบิุคคล  เช่น  สมาคม  มลูนิธ ิ 
เป็นตน้  นิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ จงึเป็นนิตบิุคคลทีด่ าเนินกจิกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของเอกชนและไมม่กีารใชอ้ านาจมหาชน 
 2.  นิตบิุคคลตามกฎหมายมหาชน  หมายถงึ  นิตบิุคคลทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมายมหาชน  
กล่าวคอื  มพีระราชบญัญตัหิรอืกฎหมายล าดบัรองทีอ่าศยัอ านาจจากพระราชบญัญตักิ าหนดให้
จดัตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะ  นิตบิุคคลตามกฎหายมหาชนจงึด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นการสาธารณะและ
มกีารใชอ้ านาจมหาชน  เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคก์รมหาชนของรฐั  เทศบาล  เป็นตน้  



แผนปฏิบัติงานประจ าปี     2565   

โรงเรียนบุ่งคล้านคร        ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

2 

          ในกรณสีถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดร้บัสถานภาพ
เป็นนิตบิุคคลโดยบทบญัญตัใินมาตรา  35  แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  2546  จงึหมายถงึ  โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาทีก่ฎหมายยอมรบั  ใหส้ามารถกระท ากจิการต่างๆ  ไดด้ว้ยตนเองภายในขอบเขต
วตัถุประสงค ์มสีทิธแิละหน้าทีต่ามบญัญตัแิห่งกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  2546  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยแ์ละกฎหมายอนัซึง่
ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องสถานศกึษาไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 

การจดัท าแผนปฏิบติังานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  
โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร   ไดค้ านึงถงึความส าคญัของการวางแผนงบประมาณของ

สถานศกึษา  ดงันี้ 
 1.  แผนงบประมาณตอ้งเชื่อมโยงกบัแผนกลยทุธ ์ และมผีลต่อการก าหนดแผนปฏบิตัิ
ราชการ   ควรมคีวามสมบรูณ์  ครบถว้นตามภารกจิ  เพื่อใหก้ารวางแผนงบประมาณครอบคลุม
กจิกรรม 

 2.  การวางแผนยดึการมสี่วนรว่ม  ตอ้งค านึงถงึความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
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ขัน้ตอนกระบวนก 

          ภาพประกอบ  1   แสดงความสมัพนัธข์องการวางแผนงบประมาณสถานศกึษา 

 

1.  ขัน้ตอนกระบวนการในการจดัท าแผนปฏิบติัการ   
 ในการด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิาร  โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาบงึกาฬ  ไดด้ าเนินการ  ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี  1  ศกึษากรอบเงือ่นไขประจ าปีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาบงึ
กาฬ  อาท ิ กรอบนโยบาย  กรอบเป้าหมายของผลผลติหลกัทีต่อ้งการ  และกรอบวงเงนิทีไ่ดร้บั
จดัสรร 
 ขัน้ท่ี  2  จดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  โดยยดึแผนกลยทุธห์ลกัของโรงเรยีนเป็น
ส าคญั  ขัน้การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  โดยยดึแผนกลยทุธห์ลกัของโรงเรยีน  
ประกอบดว้ย  5  ขัน้ของการด าเนินการ  ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ระยะ  4  ปี 
   โรงเรียนบุ่งคล้านคร 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร 

แผนงบประมาณ
หรือกรอบวงเงนิ
ค่าใช้จ่ายระยะ  
ปานกลาง  3  ปี 

( MTEF) 
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1.  ทบทวนสาระส าคญัของแผนกลยทุธเ์พื่อปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  

 

2 . ก าหนดเป้าหมาย และผลผลติหลกัประจ าปีของสถานศกึษา 

 

3.  จดัท ารายละเอยีด  แผนงาน  งาน/โครงการ  กจิกรรมใหเ้ชื่อมโยงกบักลยทุธท์ุกระดบั  

 

4.  จดัสรรงบประมาณตามแผนงาน  งาน/โครงการ  และก าหนดผูร้บัผดิชอบโครงการ  

 

5.  จดัท าแผนก ากบั ตดิตาม  ประเมนิผล  และรายงาน 

 

 

ภาพประกอบ  2  แสดงขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  

โดยยดึแผนกลยทุธห์ลกั 
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ภาพประกอบ  3  แสดงขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แปลงแผนกลยทุธเ์ป็น
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

1.  ศึกษากรอบเง่ือนไข
ของสพม. บึงกาฬ  

ประจ าปี 

(1)  กรอบนโยบาย 

(2)  กรอบเป้าหมายผลผลิต 

(3)  กรอบวงเงินท่ีได้รบัจดัสรร 

(1)  ทบทวนแผนกลยทุธ ์

(2)  ก าหนดเป้าประสงค ์ และผลผลิตหลกัหลกั
ประจ าปี 

(3)  ก าหนดโครงการ 

(4)  จดัสรรงบประมาณระบสุดัส่วน   

(5)  กรอบวงเงินท่ีได้รบัจดัสรร 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี      
        ร.ร.บุง่คล้านคร 
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2.  ข้อมลูพื้นฐานโรงเรียน 

 

2.1 ประวติัโรงเรียน 

       โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  เป็นโรงเรยีนมธัยมประจ าอ าเภอบุ่งคลา้  จดัการเรยีนการสอน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย  ประกาศจดัตัง้เมือ่วนัที ่13 เดอืนมนีาคม  พ.ศ.  2527 
เปิดท าการสอนครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 16  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  2527  โดยอาศยัศูนยส์ภาต าบล
หนองเดิน่   เป็นทีเ่รยีนชัว่คราวและไดย้า้ยมาเรยีนในสถานทีปั่จจบุนั  เมือ่วนัที ่ 2  เดอืน
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.  2528  ปีแรกทีเ่ปิดท าการเรยีนการสอนรบัสมคัรนกัเรยีนได ้ 1  หอ้งเรยีน  
จ านวน    43  คน  โดยมนีายสุเมธ ี โพธิศ์ร ี ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบงึกาฬ   รกัษาการ                     
ในต าแหน่งครใูหญ่เป็นคนแรก  ปัจจบุนัเปิดท าการเรยีนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6  
             พ.ศ.  2546  เป็นปีทีผู่ร้ายงานเขา้มาด ารงต าแหน่ง  ณ  โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  เมือ่
วนัที ่ 20  เดอืนพฤศจกิายน  และเป็นปีทีส่ าคญัต่อการเปลีย่นแปลงหลาย ๆ  อยา่ง  โดยเฉพาะ
การเขา้โครงการส าคญัของรฐับาลสมยันัน้  ไดแ้ก่  โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝัน  ซึง่
ในรอบแรกใหม้โีรงเรยีนในโครงการจงัหวดัละ  1  โรง  ซึง่โรงเรยีนบุ่งคลา้นครไดร้บัคดัเลอืก 

      พ.ศ.  2547  เป็นปีทีโ่รงเรยีนบุ่งคลา้นครไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก
ส านกังานคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพภายนอกและเป็นปีเริม่ตน้ของการ
เตรยีมความพรอ้มของโรงเรยีนเพื่อใหม้ปัีจจยัในการบรหิารจดัการใหไ้ดเ้พื่อการบรหิารจดัการให้
บรรลุตามเป้าประสงคข์องโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝัน  

      ส านกังานคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพภายนอก  โรงเรยีน
ไดร้บัการประเมนิและแนะน าใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งและไมไ่ดต้ามมาตรฐานของ  สมศ.   ทัง้ดา้น
การบรหิารทีต่อ้งใชแ้หล่งเรยีนรูใ้หคุ้ม้ค่า  ดา้นการจดัการเรยีนการสอนของครเูพื่อและดา้น
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่นเกณฑต์ ่า  มคี าแนะน าไดใ้หท้บทวนการจดัการเรยีน
การสอนของครตูัง้แต่การวเิคราะหห์ลกัสตูร  การจดัท าผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  ฯลฯ  จนถงึการ
วดัประเมนิผลทีต่อ้งครบตามเนื้อหาสาระและมาตรฐานช่วง  
      การเตรยีมความพรอ้มของโรงเรยีนเพื่อใหม้ปัีจจยัในการบรหิารจดัการใหไ้ดเ้พื่อการ
บรหิารจดัการใหบ้รรลุตามเป้าประสงคข์องโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝันนัน้จ าเป็น
อยา่งมากทีต่อ้งท างานอยา่งรบีเรง่ดว้ยกลยทุธท์ีต่อ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรค ์ และการ
ด าเนินการทีร่วดเรว็มกีระบวนการ  โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อใหไ้ดง้บประมาณทีเ่พยีงพอต่อ
การจดับรหิารจดัการโรงเรยีน 
           พ.ศ.  2548   โรงเรยีนไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจรบัรองตน้แบบ
โรงเรยีนในฝันรุน่แรก  เมือ่วนัที ่ 18  เดอืนพฤศจกิายน  2548 
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           พ.ศ.  2549  โรงเรยีนไดเ้ป็นศูนยพ์ฒันาบุคลากร  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาหนองคาย      เขต  3  เพื่อพฒันาครผููช้่วยและพนกังานราชการรุน่แรก  

           พ.ศ.  2550  โรงเรยีนไดเ้ป็นศูนย ์ ICT  ของจงัหวดัหนองคาย  ในโครงการ
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝัน 

           พ.ศ.  2551  โรงเรยีนไดเ้ป็นโรงเรยีนแกนน า  16  ICT  ของกลุ่มตน้แบบ
โรงเรยีนในฝันรุน่แรก  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  พ.ศ.  2552  โรงเรยีนเป็นศูนยค์ณติศาสตร ์ และศลิปะ  ในโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝัน 
  พ.ศ.  2561  โรงเรยีนเขา้รว่มโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
  

2.2 จดุรวมใจของโรงเรียน  
  ปรชัญาของโรงเรียน  คือ  “การศกึษาเพื่อพฒันาชวีติและสงัคม” 

  คติธรรมโรงเรียน   คือ  ปัญญาประเสรฐิกว่าทรพัย์  “ปญฺญา  วฺธเนนฺ  เสยโย” 

  ค าขวญัโรงเรียน  คือ  รูห้น้าที ่ มวีนิยั  ใฝ่ศกึษา กฬีาเป็นเลศิ ประเสรฐิดว้ยคุณธรรม  

  สีประจ าโรงเรียน  คอื  มว่ง-ขาว 
สญัลกัษณ์โรงเรียน  คอื 
 

                               

ภาพประกอบ  4  สญัลกัษณ์โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 
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3.   สภาพทัว่ไปของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  

 โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาบงึกาฬ  เป็นหน่วยงาน
ทางการศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มภีารกจิในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่  จดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1-6  มี
ภารกจิในการบรกิารจดัการศกึษาใหก้บั  25  หมูบ่า้นในอ าเภอบุ่งคลา้  และอ าเภอใกลเ้คยีง  ให้
ผูร้บับรกิารการศกึษาตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540   และ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ   พ.ศ.   2542   แกไ้ขเพิม่เตมิ   (ฉบบัที ่  2)  พ.ศ.  2545    
โดยมขีอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ   ดงันี้ 
 

3.1 ขนาดและท่ีตัง้ 
     โรงเรยีนบุ่งคลา้นครเป็นโรงเรยีนขนาดกลางตัง้อยูอ่ าเภอขนาดเลก็ของจงัหวดั 

บงึกาฬ  แถบชายแดน  มพีืน้ทีต่ดิชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นคอืประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว  โดยมแีมน่ ้าโขงกัน้  ลกัษณะห่างไกลความเจรญิเนื่องจากอยูห่่าง
จากตวัจงัหวดัประมาณ  40    กโิลเมตร    
      ทีต่ ัง้ของโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ตัง้อยูท่ศิตะวนัตกตดิกบั จงัหวดับงึกาฬ    ทศิใตต้ดิ
กบัอ าเภอเซกาและบงึโขงหลง  ทศิตะวนัตะวนัออกตดิกบัอ าเภอบา้นแพง  จงัหวดันครพนม  
และทศิเหนือตดิกบัประเทศสารธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  (มลี าน ้าโขงกัน้)  
 

3.2  ภมิูประเทศและภมิูอากาศ 

       ภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่มสลบัเนินเขาโดยมภีเูขาคอืภวูวั  เป็นทีอุ่ดม
สมบรณ์ูไปดว้ยป่าไมแ้ละสตัวป่์า   มลี าหว้ยไหลผ่านหลายสายซึง่ไหลลงสู่แมน่ ้าโขง จากลกัษณะ
ภมูปิระเทศก่อใหเ้กดิสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม    ทัง้น ้าตก เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภวูวั   อกีทัง้
ลกัษณะภมูปิระเทศในแถบล าน ้าโขงไหล  หน้าแลง้จะเกดิหาดทรายรมิฝัง่   และทวิทศัน์ที่
สวยงาม   จงึนบัไดว้่าอ าเภอบุ่งคลา้เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดับงึกาฬทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วที่
น่าสนใจ ของคนทัว่ไป  
      ภมูอิากาศมลีกัษณะอากาศแบบแถบรอ้นชืน้ทัว่ไป  แต่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากแถบ
อื่นคอืหน้าหนาวจะหนาวมากและมลีมแรงมาก  เนื่องจากอ าเภอบุ่งคลา้ตัง้อยูต่รงกบัช่องเขาปาก
กระดิง่ซึง่เป็นช่องทีก่ระแสลมจากประเทศจนีผ่านเขา้มาตามช่องไดโ้ดยไมไ่ดอ่้อนก าลงัลงมาก  
จงึท าใหล้กัษณะอากาศหนาวและเกดิลมแรงจงึเกดิอนัตราย  และในหน้ารอ้นจะไมม่รีะยะยาว
มากเหมอืนแถบอื่นเน่ืองจากมอีากาศเยน็สบายและมฝีนตกใหค้วามเยน็อยา่งต่อเนื่อง  
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 3.3 สภาพการจดัการศึกษา   
     โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  มพีืน้ทีบ่รกิารจดัการศกึษา  ดงันี้ 
 

ตาราง  1  แสดงรายชื่อหมูบ่า้นทีโ่รงเรยีนใหบ้รกิารการศกึษา  

 

ล าดบัท่ี ช่ือหมู่บ้าน ต าบล 

1 บา้นบุ่งคลา้เหนือ บุ่งคลา้ 
2 บา้นบุ่งคลา้ทุ่ง บุ่งคลา้ 
3 บา้นบุ่งคลา้กลาง บุ่งคลา้ 
4 บา้นนาจาน บุ่งคลา้ 
5 บา้นซ าบอน บุ่งคลา้ 
6 บา้นขามเป้ีย บุ่งคลา้ 
7 บา้นดอนแพง บุ่งคลา้ 
8 บา้นดอนจกิ บุ่งคลา้ 
9 บา้นโนนสะอาด บุ่งคลา้ 
10 บา้นหนองเดิน่ทุ่ง หนองเดิน่ 

11 บา้นหนองเดิน่เหนือ หนองเดิน่ 

12 บา้นโนนสทีอง หนองเดิน่ 

13 บา้นหว้ยเลบ็มอื หนองเดิน่ 

14 บา้นหนองคงัคา หนองเดิน่ 

15 บา้นภสูวาท หนองเดิน่ 

16 บา้นเทพมชียั หนองเดิน่ 

17 บา้นท่าสม้โฮง โคกกวา้ง 
18 บา้นโนนไพศาล โคกกวา้ง 
19 บา้นสมพร โคกกวา้ง 
20 บา้นหาดแฮ่ โคกกวา้ง 
21 บา้นโคกกวา้ง โคกกวา้ง 
22 บา้นท่าศริขินัธ ์ โคกกวา้ง 
23 บา้นดอนใหญ่ โคกกวา้ง 
24 บา้นหนองบ่อ โคกกวา้ง 
25 บา้นบงึส าราญราษฎร ์ โคกกวา้ง 
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4.  ข้อมลูด้านการบริหาร 

4.1 ชื่อสกุลผูบ้รหิาร นายเดชา  แสงจนัทร ์ วุฒกิารศกึษาสงูสุด   การศกึษามหาบณัทติ 
สาขาบรหิารการศกึษา  ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  พ.ศ. 2561  จนถงึ
ปัจจบุนั 

4.2   ผูช้่วยผูบ้รหิาร  ต าแหน่งรองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  จ านวน 2 คน รายละเอยีดดงันี้ 
 

ตาราง   2  ผูช้่วยผูบ้รหิาร  ต าแหน่งรองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 
ท่ี ช่ือ-สกลุ การศึกษาสงูสดุ สาขา หมายเหตุ 

1 นายชยัฤทธิ ์ ภอู่าว การศกึษามหาบณัฑติ บรหิารการศกึษา  

2 นางนิศากร  ทองอรา่ม การศกึษามหาบณัฑติ บรหิารการศกึษา  
 

 

5.  ระบบโครงสร้างการบริหาร  ปีการศึกษา  2565 

    ระบบโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  แสดงดงัภาพประกอบ  
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ระบบโครงสร้างการบริหาร  ปีการศึกษา  2565 

 

 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายเดชา  แสงจนัทร์ 
สมาคมฯ /คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
(นายชยัฤทธ์ิ  ภูอ่าว) 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
(นางนิศากร  ทองอร่าม) 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
(นางนิศากร  ทองอร่าม) 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
(นายชยัฤทธ์ิ  ภูอ่าว) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ 
( นางบุษยา บุญประคม) 

1.หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
2.การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4. การวดั ประเมินผล และเทียบโอน 
ผลการเรียน 
5.งานทะเบียนนกัเรียนและเจา้หนา้ท่ี  
โปรแกรมขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน  
(Student’s 2551) 
6. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา  
7. การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี 
และ แหล่งเรียนรู้ 
8. การนิเทศการศึกษา 
9. การแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา 
10. การพฒันาระบบคุณภาพ ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 
11. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียนและ 
     ขอ้มูล datacenter 
12. การส่งเสริมความรู้และสนบัสนุน 
งานวิชาการแก่ชุมชน องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั 
การศึกษา 
13. การพฒันาวิชาการร่วมกบัสถาบนั 
อ่ืนและประสานงานการจดั 
      การศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ 
ตามอธัยาศยั  
14. การรับนกัเรียน 
15. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 
(นางพชัราภรณ์  ทศัมาลี) 

1.การจดัท าและเสนองบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 
   และรายงานผลการใชเ้งินและผล 
การด าเนินงาน 
4. การบริหารการเงิน 
5. การบริหารบญัชี 
6. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
7. การจดัระบบการควบคุมภายใน 
     หน่วยงาน 
8. งานแผนงานและสารสนเทศ 
9. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
10. การระดมทรัพยากรและการ 
ลงทุน เพื่อการศึกษา 
11. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
(นางพทัธนนัท ์ สงัขะรมย)์ 

1. งานธุรการโรงเรียน 
งานสาราบรรณ 
2. งานวางแผนอตัราก าลงัและ 
   ก  าหนดต าแหน่ง 
3. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง  ยา้ย ลา  
และการออกจากราชการ 
4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
การปฏิบติัราชการ 
5. วินยัและการรักษาวินยั 
6. งานสวสัดิการครูและบุคลากร 
7. งานประชาสมัพนัธ์ 
8. งานบริการสาธารณประโยชน์ 
9. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นายวสนัต ์ ผพูงษ)์ 

1. งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน 
    ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การประสานและพฒันาเครือข่าย 
    การศึกษา 
3. การจดัระบบการบริหารและพฒันา 
    องคก์ร 
4. งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
5.การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ 
งบประมาณบุคลากรและบริหารทัว่ไป 
6. การดูแลอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดลอ้ม 
7. งานพยาบาลและอนามยัโรงเรียน 
8. งานโภชนาการโรงเรียน 
9. งานห้องสมุด   
10. งานสหกรณ์ร้านคา้ 
11. งานโสตทศันศึกษา 
12.งานแผนพฒันาโรงเรียน 
/ยทุธศาสตร์โรงเรียน 
13. งานกิจการนกัเรียน 
14. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
15. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
16. งานกิจกรรมนกัเรียนและส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
17. งานระดบัชั้น 
18. งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ส่ิงเสพติดและโรคเอดส์    
19. งานประสานงานและพฒันา
เครือข่าย  ผูป้กครอง 
20. งาน TO BE NUMBER ONE   
21. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

องคก์รชุมชน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานราชการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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7.  ข้อมลูนักเรียน 
 ปัจจบุนัโรงเรยีนมขีอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนนกัเรยีน (ขอ้มลู  ณ วนัที ่1  พฤศจกิายน 2564)   ดงันี้ 
 7.1  จ านวนนกัเรยีนทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด  745  คน นกัเรยีนจ าแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน  

 

ตาราง  3  แสดงจ านวนนกัเรยีนโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีการศกึษา  2564  จ าแนกตามระดบัชัน้ 
ระดบัชัน้ 

 

เพศ รวม 

ชาย หญงิ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 74 89 163 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 69 69 138 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 59 87 146 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 46 66 112 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 43 54 97 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 39 50 89 

รวมจ านวนนักเรียนทัง้หมด 330 415 745 

 

8. ข้อมลูบคุลากร 

 8.1   ขอ้มลูจ านวนผูบ้รหิารโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร   ตัง้แต่ก่อตัง้โรงเรยีนจนถงึ  ณ  ปัจจบุนั  
รายละเอยีด  ดงันี้ 

ตาราง  4   แสดงขอ้มลูท าเนียบผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
ระยะเวลา
บริหารงาน 

1 นายสุเมธ ี โพธิศ์ร ี รกัษาการในต าแหน่งครใูหญ่โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2527-2527 

2 นายเหลก็  โทสาล ี ครใูหญ่โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2527-2530 

3 นายไพบลูย ์ บุญลอื ครใูหญ่,อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2530-2535 

4 นายประยรู  ยวนย ี อาจารยใ์หญ่,ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2535-2540 

5 นายสมทยั  แสนโคตร ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2540-2542 

6 นายอภริฐั   ภาณุมาศ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2542-2546 

7 นายนิพนธ ์  กอ้งเวหา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2546-2555 

8 นายอุทยั  วงศอ์ามาตย ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2556-2558 

9 นายประภาส  ศรสีุพล ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2558-2561 
10 นายเดชา  แสงจนัทร ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร 2561-ปัจจบุนั 
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4.2  ขอ้มลูบุคลากรครโูรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีการศกึษา  2564 รายละเอยีด  ดงันี้ 

ตาราง   5 แสดงรายชื่อบุคลากรโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ประจ าปีการศกึษา  2564 

 

ท่ี ช่ือ – สกลุ  ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นายเดชา      แสงจนัทร ์ ผอ. ปรญิญาโท 

2 นายชยัฤทธิ ์ ภอู่าว รอง  ผอ. ปรญิญาโท 

3 นางนิศากร  ทองอรา่ม รอง  ผอ. ปรญิญาโท 

4 นายวศินุ    สุดาทพิย ์ คร ู คศ.3 ปรญิญาตร ี
5 นางสาวณฐัชยา    ยอดเทพ คร ู คศ.3 ปรญิญาตร ี
6 นายเชวงศกัดิ ์   มาตะวงค ์ คร ู คศ.3 ปรญิญาโท 

7 นางบุษยา   บุญประคม คร ู คศ.3 ปรญิญาตร ี
8 นางพทัธนนัท ์ สงัขะรมย์ คร ู คศ.3 ปรญิญาโท 

9 นายวสนัต์    ผพูงษ์ คร ู คศ.3 ปรญิญาโท 

10 ว่าที ่ร.ท.วรีะพงษ์    หลกัทอง คร ู คศ.3 ปรญิญาโท 

11 นายเทดิศกัดิ ์ จติรปรดีา คร ูคศ. 3 ปรญิญาตร ี
12 นายอาณตั ิ   ค ามณี คร ู คศ.3 ปรญิญาโท 

13 นางสาวผลติา  พรมจนิดา คร ูคศ. 2 ปรญิญาโท 

14 นางสาวศริพิร  คงสมบตั ิ คร ูคศ. 2 ปรญิญาโท 

15 นางพชัราภรณ์  ทศัมาลี คร ูคศ. 2 ปรญิญาตร ี
16 นางกรรณกิา  ฮามวงศ์ คร ูคศ. 2 ปรญิญาโท 

17 นายปัญญาจติร  ภสูุธรรม คร ูคศ. 2 ปรญิญาตร ี
18 นายเชวงศกัดิ ์ บุญเรอืงจกัษ์ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
19 นางสาวจริาวรรณ  สายวชิยั คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
20 นางสาวอุทุมพร  รอดขนัเมอืง คร ูคศ. 1 ปรญิญาโท 

21 นายยงยทุธ  แสนค า คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
22 นายศรชยั  โพนดาแคบ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
23 นายคมกรชิ  พรมสุวรรณ์ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
24 นายธนาวฒัน์  ค าศริ ิ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
25 นางสาวยพุนิ  มลูผาลา คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
26 นางสาวนนัทา  ศรอีาจ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
27 นางสาวศุภรานนัท ์ พมิรนิทร์ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
28 นายวสนัต ์ ศรลีาสทิธิ ์ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
29 นายสุชาต ิ ลกัษณะศร ี คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
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ท่ี ช่ือ – สกลุ  ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 

30 นายชยัยศ  วรรณดร คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
31 นางสาวปัณณวรี ์ แสนทา้ว คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
32 นางสาวภุมรตัน์  ฐานะ คร ูคศ. 1 ปรญิญาโท 

33 นางสาวศยามล  จัน่กนั คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
34 นายจาตุรนต ์ สุดตะมา คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
35 นายอภสิทิธิ ์ ศรหีาพล คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
36 จา่เอกหญงิปิยะพร  พรมวงั คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
37 นายอาทติย ์  พรหมแสง คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
38 นางสาวพชัรา  ไชยศร ี คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
39 นางสาวพนิดา  ถาหลา้ คร ูคศ. 1 ปรญิญาตร ี
40 นางวาสฐิ ี   ผพูงษ์ พนกังานราชการ ปรญิญาตร ี
41 นายรฐัพงษ์  ประกายสทิธิ ์ พนกังานราชการ ปรญิญาตร ี
42 นางสาวณฐัธดิา  สามารถ ครอูตัราจา้ง ปรญิญาตร ี
43 นางสาวธดิา  ดวงสงค ์ ครธูุรการ ปรญิญาตร ี
    

 

ตาราง 6   แสดงขอ้มลูบุคลากรจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 

ท่ี วฒิุการศึกษา เพศ รวม 

ชาย หญิง 
1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี - - - 
2 ปรญิญาตร ี 15 15 30 

3 สงูกว่าปรญิญาตร ี 6 7 13 

รวม 21 22 43 
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9.  สภาพชุมชนโดยรวม 

  

9.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

  อ าเภอบุ่งคลา้เป็นอ าเภอทีต่ ัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง  มพีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่ม    สลบัเนิน
เขา   เป็นพืน้ทีเ่นินเขาทีอุ่ดมสมบรณ์ูไปดว้ยป่าไมแ้ละสตัวป่์า   มลี าหว้ยหลายสายบน  เนินเขาภวูวัและ
ไหลลงสู่ล าน ้าโขง   มนี ้าตกทีเ่กดิจากธรรมชาตหิลายแห่ง  และมทีวิทศัน์ทีส่วยงาม   จงึนบัไดว้่าอ าเภอ
บุ่งคลา้เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดับงึกาฬทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจของคนทัว่ไป  

 

   9.2  ลกัษณะชุมชน 

        1.  แหล่งทีม่าของชุมชน   เมือ่ประมาณ 50 ปีทีผ่่านมา  ชาวบา้นทีอ่าศยัในหมูบ่า้นต่างๆ 
ในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีนบุ่งคลา้นครส่วนใหญ่อพยพมาจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว   จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็  จงัหวดัหนองคาย  จงัหวดับงึกาฬ   ซึง่ไดอ้พยพเขา้มาเป็น
กลุ่ม  คณะ  และตัง้หลกัแหล่งกระจายอยูท่ ัว่ไป 

        2.   ภาษาทีใ่ชใ้นการตดิต่อ ไดใ้ชภ้าษาถิน่เป็นภาษาหลกั เช่น  ภาษาญอ้  ภไูท  ลาว  
เป็นตน้  ประชากรส่วนใหญ่มกีารศกึษาน้อย  ในปัจจบุนัส่งบุตรหลานเขา้ศกึษาต่อสงูขึน้  
        3.  ศาสนาทีน่บัถอื   ประชากรส่วนมากนบัถอืศาสนาพุทธ   มคีวามเชื่อเรือ่งกรรมและการ
ท าความด ี  ตัง้อยูใ่นจารตีประเพณทีีด่งีาม   (ฮตีสบิสอง  คองสบิสี)่  ประกอบพธีกีรรมทางศาสนา
เหมอืนพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ประชากรอ าเภอบุ่งคลา้นบัถอืศาสนาพุทธประมาณ  รอ้ยละ  90  

ศาสนาอื่นๆ  รอ้ยละ  10  (ศาสนาครสิต ์ อสิลาม) 
       4. วฒันธรรมและประเพณ ี ชุมชนบุ่งคลา้ด ารงประเพณทีีด่งีามของชาวพุทธทัว่ไป  
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนารว่มกนั  เช่น  แห่เทยีนเขา้พรรษา   ทอดผา้ป่า  ทอดกฐนิ  วนัสงกรานต ์ 
บุญบัง้ไฟ  เป็นตน้  เป็นกจิกรรมเสรมิสรา้งความสามคัคขีองคนชุมชนไดอ้ยา่งดยีิง่และสบืทอดมา
ยาวนาน 

 

10.  อาชีพ   
 ประชากรชาวบุ่งคลา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม   เช่น  ท านา    ท าสวนยางพารา  

และท าไร ่  เนื่องจากเป็นอาชพีของบรรพบุรษุ   และประชากรส่วนใหญ่มกีารศกึษาน้อย                    
จบการศกึษาเพยีงภาคบงัคบั  คอื  ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 6   เท่านัน้   

การประกอบอาชพีเกษตรกรรมมหีลากหลายประเภท  ไดแ้ก่  ท านา  ท าสวนยางพารา   
ท าสวนมะเขอืเทศ  ขา้วโพด  มนัส าปะหลงั  แตงโม เป็นตน้  ซึง่ประชากรประกอบอาชพีดงักล่าว
ประมาณ  รอ้ยละ  85   (การจ าแนกเป็นค่ารอ้ยละของการประกอบอาชพีในอ าเภอบุ่งคลา้ไมไ่ดจ้ าแนก
เป็นเฉพาะอาชพีเนื่องจากประชากรท าการเกษตรแบบหมนุเวยีนต่อเนื่อง)  และประกอบอาชพีรบัจา้ง
ทัว่ไป  ประมาณรอ้ยละ  15   ฐานะทางเศรษฐกจิ /รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อครอบครวัต่อปี  (กรณภีาวะ
เศรษฐกจิปกต)ิ  ประมาณ  30,000  บาท  และมคี่าเฉลีย่ของจ านวนคนต่อครอบครวัประมาณ  4  คน 
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11.  โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 

 โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร เป็นโรงเรยีนทีม่บีรบิทเกีย่วกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาตทิีส่วยงาม  อุดมสมบรูณ์ดว้ยพชืพนัธุธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ ี มภีมูปัิญญาชาวบา้นใหไ้ด้
ศกึษาเพื่อการด าเนินชวีติทีเ่หมาะสมกบัสภาพชุมชน  พอเพยีง  และใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด  มี
หน่วยงานราชการ  องคก์ร  และบุคคลซึง่อยูใ่นทอ้งถิน่ทีส่ามารถใหค้วามรู ้ ใหข้อ้มลู  ตลอดจนบรกิาร
ทางความรู ้ เพื่อใหผู้ข้อรบัการบรกิารบรรลุผลตามเป้าหมายของการด าเนินชวีติทีเ่รยีบงา่ย  พอเพยีง 
และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม   ศกึษาและใชป้ระโยชน์พชืพนัธุใ์นธรรมชาต ิ การสรา้งจติส านึกทีด่ ี เพื่อใหเ้หน็
คุณค่าของธรรมชาตแิละใชอ้ยา่งคุม้ค่ามากทีสุ่ด 

          11.1 โอกาสของโรงเรยีน  คอื  มแีหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาตทิีห่ลากหลาย    ซึง่โรงเรยีนบุ่งคลา้
นครเป็นศูนยส์ิง่แวดลอ้มจงัหวดับงึกาฬ  มกีลุ่มนกัเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิศูนยส์ิง่แวดลอ้มท าหน้าทีด่ าเนินงาน
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยา่งมลี าดบัขัน้ตอน   

โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรู ้ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่  ตลอดจนปราชญช์าวบา้นทีส่ามารถใหค้วามรูต่้อการ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งยัง่ยนื   เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องการด าเนินชวีติในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งหลากหลาย
และควรค่าแก่การอนุรกัษ์  สบืทอด  ต่อไป 

11.2  ขอ้จ ากดัของโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  คอื  นกัเรยีนทีเ่รยีนจบระดบัประถมศกึษาปีที ่ 6  ใน
เขตพืน้ทีบ่รกิารและแถบใกลเ้คยีงโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  เมือ่เรยีนจบหลกัสตูรประถมศกึษา  นกัเรยีนที่
เขา้สมคัรเรยีนต่อในโรงเรยีนบุ่งคลา้นครส่วนมากจะเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนจดัอยูใ่น
กลุ่มต ่าและปานกลาง   นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนกลุ่มเก่งมจี านวนน้อยหรอืไมม่เีลย  
เนื่องจากค่านิยมของผูป้กครองทีม่คีวามสามารถในการส่งบุตรหลานเรยีนโดยไมเ่ดอืดรอ้น  และกลุ่ม
ผูป้กครองทีม่คี่านิยมเลอืกโรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีงใหบุ้ตรหลาน  เพราะฉะนัน้นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
ทางการเรยีนกลุ่มเก่งทีเ่ขา้เรยีนต่อในโรงเรยีนบุ่งคลา้นครจงึน้อยหรอืไมม่เีลย   ความพยายามในการ
พฒันานกัเรยีนมคีวามสามารถทางการเรยีนใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑต์ามมาตรฐานของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จงึตอ้งมพียายามสงู  จ าเป็นตอ้งก าหนดเกณฑม์าตรฐานของโรงเรยีนและวธิกีาร
ใหค้วามรูต้ามสภาพและความแตกต่างของนกัเรยีนเป็นส าคญั  
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12. โครงสร้างหลกัสตูร 

 โรงเรยีนบุ่งคลา้นครไดจ้ดัการเรยีนการสอน  ตามหลกัสตูรสถานศกึษา  พ.ศ. 25 51            
โดยโรงเรยีนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรยีนรูแ้ละเวลาเรยีน  รายละเอยีด  ดงันี้  
 

ตาราง 9  แสดงโครงสรา้งหลกัสตูร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1-3 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น

ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

พื้น
ฐา
น 

เพิ่
มเ
ติม

 

๑. สาระภาษาไทย 1.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.5 

1.5 

2.5 

๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

๖. สาระศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

รวมหน่วยกติ 11 2.5 11 2.5 11 2.5 11 2.5 11 2.5 11 2.5 

รวม 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

รวมทั้งปี (หน่วยกติ) 27 27 27 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธาร
ประโยชน์(ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
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กลุ่มการเรียนทัว่ไป 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

๖. สาระศิลปะ 1.0 *1.0 1.0 *1.0 1.0 *1.0 1.0 *1.0 1.0 *1.0 1.0 *1.0 

๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

1.0 
  1.0  
*1.0 1.0 

  1.0  
*1.0 1.0 

  1.0  
*1.0 1.0 

  1.0  
*1.0 1.0 

  1.0  
*1.0 1.0 

  1.0  
*1.0 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 1.5 *1.0 

รวมหน่วยกติ 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 

รวม 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 27 27 27 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
 

 



แผนปฏิบัติงานประจ าปี     2565   

โรงเรียนบุ่งคล้านคร        ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

19 

 

กลุ่มการเรียนพิเศษ 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 

๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 

๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

๖. สาระศิลปะ 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

1.0 
1.0 
คอม 

1.0 
1.0 
คอม 

1.0 
1.0 
คอม 

1.0 
1.0 
คอม 

1.0 
1.0 
คอม 

1.0 
1.0 
คอม 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

รวมหน่วยกติ 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 10.5 3.0 

รวม 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 27 27 27 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
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ตาราง 10  แสดงโครงสรา้งหลกัสตูร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4-6 

กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.0 

7.5 

1.0 

7.5 

1.0 

7.5 

1.0 

7.5 

1.0 

7.5 

1.0 

7.5 

๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๖. สาระศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวมหน่วยกติ 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 

รวม 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 29.0 29.0 29.0 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 1 1 1 
กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 1 1 1 
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 32 32 32 
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กลุ่มการเรียน ภาษา – สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๖. สาระศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวมหน่วยกติ 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 

รวม 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 27.0 27.0 27.0 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 1 1 1 
กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 1 1 1 
กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
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กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม.4 ม. 5 ม. 6 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 
๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.0 3.5 1.0 3.5 1.0 3.5 1.0 3.5 1.0 3.5 1.0 3.5 
๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๖. สาระศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  
๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวมหน่วยกติ 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 

รวม 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 29.0 29.0 29.0 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 32 32 32 
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กลุ่มการเรียน ภาษา – สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

กลุ่มสาระ 
จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม.4 ม. 5 ม. 6 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

๑. สาระภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
๒. สาระคณิตศาสตร์ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 
๓. สาระวทิยาศาสตร์ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  
๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวฒันธรรม 

1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 

๕. สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
๖. สาระศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  
๗. สาระการงานอาชีพ 
    และเทคโนโลย ี

0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวมหน่วยกติ 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 7.5 6.0 

รวม 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

รวมทั้งปี (หน่วย) 27.0 27.0 27.0 

กจิกรรมแนะแนว (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมนักเรียน (ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์(ช่ัวโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกจิกรรม (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 
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13.  ข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี 

 13.1อาคารเรยีนและอาคารประกอบ  5  หลงั ไดแ้ก่  
-  อาคารเรยีน  3  หลงั   
-  อาคารโรงฝึกงาน 1 หลงั 
-  อาคารหอประชุม/โรงอาหาร  1  หลงั 

 13.2 จ านวนหอ้งเรยีนทัง้หมด    21   หอ้งเรยีน   แบ่งเป็น 

  -  ชัน้ ม.1-3 4   : 4  :  4 

  -  ชัน้ ม.4-6 3  :  3  : 3 

 

14.  ข้อมลูด้านงบประมาณและทรพัยากร 

 14.1 งบประมาณ (รบั-จา่ย)  โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีงบประมาณ  2565  รายละเอยีด  ดงันี้ 
 

ตาราง  11  งบประมาณ   (รบั-จา่ย)  โรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีงบประมาณ  2565 

 

       รายรบั       บาท              รายจ่าย  บาท 

เงนิงบประมาณ (รายหวั) 
เงนินอกงบประมาณ 

เงนิบรจิาค 

2,696,900 

- 
- 

งบด าเนินการ 
งบพฒันาคุณภาพ
วชิาการ 

1,092,245 

1,604,655 

                รวม 2,696,900                 รวม 2,696,900 

  

14.2 ขอ้มลูทรพัยากรทีจ่ าเป็น  
        14.2.1 โรงเรยีนบุ่งคลา้นครมเีครือ่งคอมพวิเตอร ์จ าแนกลกัษณะการใช ้รายละเอยีด  ดงันี้ 
 

ตาราง  12   แสดงจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละโปรเจคเตอร ์ จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน  

  
        เคร่ือง              ลกัษณะการใช้          จ านวน      หมายเหต ุ
 

คอมพิวเตอร ์

130 เครื่อง   

เพื่อการเรยีนการสอน           100  

เพื่อการสบืคน้ขอ้มลู
อนิเตอรเ์น็ต 

           15  

ใชใ้นงานบรหิาร            15  

อื่น ๆ  (งานพเิศษ)              5 ตดัต่อ  /บนัทกึ 
 

เครื่อง
ประจ าหอ้งภาษาไทย  2           1  

ประจ าหอ้งคณติศาสตร ์ 1           1  

ประจ าหอ้งโสตฯ             1  
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โปรเจคเตอร ์  ประจ าหอ้งภาษาองักฤษ           1  
 

เครื่อง
โปรเจคเตอร ์  

ประจ าหอ้งเคม ี           1  

ประจ าหอ้งชวีวทิยา           1  

ประจ าหอ้งฟิสกิส์           1  

ประจ าหอ้งพุทธศาสนา           1  
 

13.2.2)  ปรมิาณสื่อ    ครผููส้อนทุกคนมสีื่อเพื่อใชป้ระกอบการเรยีนการสอนดว้ย
โปรแกรมน าเสนอทีช่ านาญทุกคน 

        13.3  หอ้งทีจ่ดัไวใ้ชป้ฏบิตักิจิกรรมเฉพาะมทีัง้หมด   17 หอ้ง  รายละเอยีด  ดงันี้ 
1)  หอ้งปฏบิตักิารภาษาองักฤษ  จ านวน   1   หอ้ง  

2)  หอ้งปฏบิตักิารภาษาจนี  จ านวน   1   หอ้ง  

3)  หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรก์ายภาพ จ านวน  1  หอ้ง  

4)  หอ้งปฏบิตักิารเคม ี  จ านวน   1  หอ้ง  

5)  หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา  จ านวน  1  หอ้ง  

6)  หอ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์ จ านวน  1  หอ้ง   

7)  หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ จ านวน  3  หอ้ง  

8)  หอ้งปฏบิตักิารการงานอาชพีฯ   จ านวน  2   หอ้ง  

9)  หอ้ง สรินิธรวลัล ี   จ านวน  1   หอ้ง  

10) หอ้งปฏบิตักิารศลิปะ  จ านวน  1   หอ้ง  

11) หอ้งปฏบิตักิารนาฏศลิป์  จ านวน  1   หอ้ง  
12)  หอ้งจรยิธรรม   จ านวน  1  หอ้ง  
13)  หอ้งสมดุ    จ านวน  1  หอ้ง  

14)  หอ้งแนะแนว   จ านวน  1  หอ้ง  
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13.4  พืน้ทีป่ฏบิตักิจิกรรม/นนัทนาการ ไดแ้ก่  สนามกฬีา  ลานเอนกประสงค ์ฯลฯ  

     13.4 .1  สนามกฬีา   ประกอบดว้ย 

    -  สนามฟุตบอล    จ านวน    1  สนาม 
    -  สนามบาสเกตบอล จ านวน    1  สนาม 
    -  สนามเปตอง   จ านวน    1  สนาม 
  13.4 .2  ลานกฬีาอเนกประสงค ์ ประกอบไปดว้ย 

    -  สนามฟุตซอล   จ านวน    1    สนาม 
    -  สนามเซปักตะกรอ้  จ านวน    1    สนาม 

    -  สนามวอลเลยบ์อล  จ านวน    1    สนาม 

       

13.4 3  เพื่อการนนัทนาการ  ประกอบไปดว้ย  สวนชมดาวมเีวทคีนเก่ง  เพื่อให้
นกัเรยีนไดแ้สดงความสามารถทกัษะดา้นต่างๆ  ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ     

 

15.  ผลงานท่ีประสบผลส าเรจ็และความต้องการของสถานศึกษา  

 15.1.  ด้านผูเ้รียน 
1) โรงเรยีนไดเ้น้นดา้นการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนหลากหลายตามความแตกต่างเป็นจ านวน

มาก 

2) โรงเรยีนเน้นการพฒันาแหล่งการเรยีนรูเ้พื่อใหโ้อกาสทางการเรยีนของนกัเรยีนไดทุ้กระดบั
ความสามารถ 

3) บรบิทสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนเอือ้ต่อการพฒันา  
4) โรงเรยีนพฒันาทกัษะความสามารถของนกัเรยีนดว้ยกจิกรรมดนตร ี ศลิปะ  และส่งเสรมิ

การมบีทบาทต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทุกกลุ่มผูร้บับรกิาร 

5) โรงเรยีนจดัความพรอ้มใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีก่า้วสู่ยคุ
เทคโนโลยอียา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 ความต้องการพฒันาของโรงเรียน 
1)  พฒันาใหผู้เ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานของโรงเรยีนให้

สงูขึน้ 
2)  พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสนิใจได้  
3)  พฒันาผูเ้รยีนสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางแกปั้ญหาไดผ้ลงานตามเป้าหมาย โดยยดึ

หลกัการคดิเชงิเหตุผลและความรูส้กึผดิชอบได้ 
4)  พฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรปุความคดิรวบยอด คดิอยา่งเป็นระบบ            

มคีวามคดิแบบองคร์วม  
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วิธีการท่ีเหมาะสมของการด าเนินการ  

 เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ การด าเนินการทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการพฒันา
ระดบัความสามารถของนกัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยการจดัการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผลที่
ค านึงถงึศกัยภาพและบรบิทรอบตวัของนกัเรยีนอยา่งเขา้ใจ  และใหค้วามส าคญัต่อการมสีทิธไิดร้บั
การศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกบัผูอ้ื่น  ดว้ยวธิกีารเหมาะสม  พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนใหแ้สดงออกทีมุ่ง่ใหเ้กดิ
ความภาคภมูใิจ  มคีุณธรรมทีด่โีดยเฉพาะเกดิความพยายามในการเรยีนรูอ้ยา่งมุง่มัน่ใหป้ระสบผล  และ
มคีวามสุขต่อการพฒันาตนเองใหเ้ทยีบเท่าผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามุง่หวงั  ซึง่สิง่ทีโ่รงเรยีนบุ่งคลา้นครตอ้ง
ด าเนินการ  คอื 

1)  จดัใหม้กีารสอนซ่อมเสรมิใหก้บันกัเรยีนทีย่งัมผีลการเรยีนต ่ากว่ามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง  
 2)  ควรพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากศลิปะ  การงาน
อาชพี  และเทคโนโลย ี ใหส้งูขึน้  ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นผลดต่ีอการเรยีนรูข้องนกัเรยีนอยา่งเหมาะสม  

3)  ควรด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและเหน็ความส าคญั 

4)  มุง่พฒันานกัเรยีนในกลุ่มผูม้คีวามสามารถทางการเรยีนต ่าอยา่งเป็นกระบวนการ  จดัเนื้อหา
ทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาความสามารถทางการเรยีนทีส่งูขึน้  และไดต้ามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
 

2.  ด้านการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรยีนใหค้วามส าคญัต่อการการส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองโดยการเขา้อบรม  การศกึษาดว้ย
ตนเอง  และการลาศกึษาต่อ  ท าใหค้รไูดส้อนตรงตามวชิาเอกและความถนดัครทูุกคนส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  สอนตรงตามวชิาเอกและความถนดั 

    ความต้องการพฒันาของโรงเรียน  

1)  พฒันาครมูกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีน
และองิพฒันาการของผูเ้รยีน  ใหม้คีุณภาพไมไ่ดต้ามเกณฑแ์ละใหไ้ดม้กีารน าผลการประเมนิมาใชใ้นการ
พฒันานกัเรยีน 

2) พฒันาครสูามารถจดัท าแผนการสอนและกระบวนการเรยีนการสอน การวดัผลทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  

3)  พฒันาครใูนการน าผลการวจิยัในชัน้เรยีนไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน   
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ปัจจยัท่ีท าให้เกิดจดุเด่น / จดุท่ีควรพฒันา 

วิธีการท่ีเหมาะสมของการด าเนินการ  

1)  มรีะบบการตดิตามนิเทศครเูพื่อช่วยเหลอืพฒันาปรบัปรงุพฒันาครอูยา่งต่อเนื่อง  

 2)  จดัหาปัจจยัเพื่อนการส่งเสรมิสนบัสนุนในการจดัหาคู่มอืคร ูรวมทัง้ส่งเสรมิใหค้รสูามารถใช้
บรกิารอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีนในการสบืคน้ความรูไ้ด้ 

 

3.  ด้านการบริหารและการจดัการศึกษา  

1)  ผูบ้รหิารมคีุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามคดิริเ่รมิ  มวีสิยัทศัน์  และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
2)  โรงเรยีนมหีลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  มรีายวชิาและ

กจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกตามความสนใจ 
3)  โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย  มกีารจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษา แสวงหาค าตอบและสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง  ส่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตย  การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  มคีวามรบัผดิชอบ  จดั
กจิกรรมใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาอยา่งครบถว้นทัง้ดา้นดนตร ี ศลิปะ  และกฬีา  

4)  โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีน  มอีาคารสถานทีเ่หมาะสม  

5)  โรงเรยีนมกีารใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรปูแบบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

ความต้องการพฒันาของโรงเรียน 
1) ใหจ้ดัระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลทีเ่ป็นระบบครบวงจร 

2) ใหพ้ฒันาเรือ่งระเบยีบวนิยั  คุณธรรม  และจรยิธรรมจนเป็นวสิยั  

  

4.  ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
1)  เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรูแ้ละบรกิารชุมชน   

จดุท่ีควรพฒันา 

 2)  การจดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหว่างสถานศกึษาและองคก์รต่างๆ  ในชุม
ชุน 
             ความตอ้งการพฒันาของโรงเรยีน 

 ควรจดัท าทะเบยีนจากแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนเป็นขอ้มูลเพื่อการศกึษาคน้ควา้  ก าหนด
วตัถุประสงคข์องการรวบรวมความรูท้ีช่ดัเจน  เพื่อการใชป้ระโยชน์ไดต้รงความตอ้งการ  
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ผลกระทบอ่ืนๆ  จากผลส าเรจ็ของงานในปีการศึกษา  2564 

1. ผ่านการประเมนิและไดร้บัรองการเป็นโรงเรยีนตน้แบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีน    ใน  

ฝัน  ตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝันเมือ่ปีการศกึษา  2548  และไดร้กัษาระดบัความเป็น
มาตรฐานของโรงเรยีนตน้แบบ  โดยการพฒันาตนเองรว่มกบัโรงเรยีนตน้แบบรุน่แรกทัง้  16  โรง 

2. เป็นศูนยเ์ครอืขา่ยดา้นไอซที ี   
3. เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญัและใหบ้รกิารกบัชุมชนดา้นสถานทีจ่ดัประชุมสมัมนา   
4. ผ่านการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจาก สมศ. รอบสาม (รอบการประเมนิ 2554-2558) 

5. มภีมูทิศัน์ที ่รม่รืน่ สวยงาน มบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้  
6. นกัเรยีนสามารถเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ  90  

7. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่มากขึน้ 

8. นกัเรยีนมผีลงาน เป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนักจิกรรมทางวชิาการ ในระดบัศูนย ์ เขตพืน้ที่
การศกึษา  ระดบัจงัหวดั  และระดบัประเทศ 

9. โรงเรยีนไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพระดบัเหรยีญทองระดบัจงัหวดั
หนองคาย  

 

  ความต้องการพฒันาของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลกระทบท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและอ้อม  
1. ปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในกระบวนการจดัการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  และเน้นใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้ทคโนโลยแีละเป็นผูน้ าดา้น
เทคโนโลย ี

2. แกไ้ขปัญหานกัเรยีนทีค่วามสามารถทางการเรยีนต ่า  ใหไ้ดเ้รยีนรูจ้ากกระบวนการที่
เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถ  โดยการจดัแบ่งนกัเรยีนเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่  
กลุ่มอ่อน  กลุ่มกลาง  และกลุ่มเก่ง  แลว้ด าเนินการแกไ้ขและพฒันานกัเรยีนทัง้  3  กลุ่มให้
เกดิความสามารถทางการเรยีนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

3. พฒันาบุคลากรครใูหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ
พฒันาตนเองใหไ้ดร้บัวทิยฐานะในระดบัทีส่งูขึน้ 

4. พฒันาพฤตกิรรมนกัเรยีนใหรู้คุ้ณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณทีีด่งีาม  มารยาททางสงัคม  
การสรา้งความสามคัคใีนกลุ่ม  สงัคม  เพื่อช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ทีก่ าลงัเกดิขึน้ใน
ระดบัประเทศ 

5. มสี่วนรว่มในการป้องกนัภยัทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ เช่น  ปัญหาภาวะโลกรอ้น  

6. มสี่วนรว่มในการเป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ   ลดภาวะเสีย่งต่อการตดิสารเสพตดิ
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16.  ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 

คะแนนสอบโอเน็ต นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบุ่งคล้านคร(ร้อยละ)  

วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ระดบั ระดบั ระดบั 

โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ 

ภาษาไทย 54.52 51.62 54.42 49.21 52.55 55.14 45.18 51.01 54.29 

สงัคมศึกษาฯ - - - - - - - - - 

ภาษาองักฤษ 27.09 26.59 29.45 29.08 29.29 33.25 29.96 29.92 34.38 

คณิตศาสตร ์ 25.46 26.24 30.04 23.47 23.17 26.73 18.98 22.38 25.46 

วิทยาศาสตร ์ 35.96 34.83 36.10 28.53 29.07 30.07 28.56 28.60 29.89 

สุขศึกษาฯ - - - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - - - 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - 
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คะแนนสอบโอเน็ต นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบุ่งคล้านคร(ร้อยละ)  

 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ระดบั ระดบั ระดบั 

โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ โรงเรียน จงัหวดั ประเทศ 

ภาษาไทย 36.11 43.64 47.31 35.11 38.89 42.21 37.29 41.08 44.36 

สงัคมศึกษาฯ 31.84 33.13 35.16 32.54 33.17 35.70 34.33 34.44 35.93 

ภาษาองักฤษ 23.31 24.70 31.41 24.62 23.92 29.20 25.19 24.49 29.94 

คณิตศาสตร ์ 20.88 23.18 30.72 18.68 19.61 25.41 19.95 21.11 26.04 

วิทยาศาสตร ์ 26.24 28.36 30.51 24.84 27.00 29.20 27.68 29.79 32.68 

สุขศึกษาฯ - - - - - - - - - 

ศิลปะ - - - - - - - - - 

การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - 


