
 

ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน บุ่งคล้านคร  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)   
พ.ศ. 2562  ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของ
การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาเป็นมูล ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และตัวชี้วัด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 2 ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 25 ๖๒ – 25๖๕ ฉบับนี้
จะก่อให้การจัดการศึกษาเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้
จนส าเร็จลุล่วง 
 
 
 
        (นายเดชา  แสงจันทร์) 
            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบุง่คล้านคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร  ตั้งอยู่เลขท่ี 155  หมู่ที่ 2  ต าบลบุ่งคล้า   อ าเภอบุ่งคล้า         

จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ 38000    website www.bnkschool.ac.th   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-6  มีภารกิจในการบริการจัดการศึกษาให้กับ  25  หมู่บ้านในอ าเภอบุ่งคล้า  และอ าเภอใกล้เคียง 
 
2.  ข้อมูลด้านผู้บริหาร 

2.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา      
นายเดชา  แสงจันทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตั้งแต่ พ.ศ.25๖๑  
2.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายธีระพงค์  ศรีนอก  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา การ
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร  

2.3  ประวัติโรงเรียนบุ่งคล้านคร  
        โรงเรียนบุ่งคล้านคร  เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอบุ่งคล้า  จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2527 
เปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2527  โดยอาศัยศูนย์สภาต าบล
หนองเดิ่น   เป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่  2  เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2528  ปีแรกท่ีเปิดท าการเรียนการสอนรับสมัครนักเรียนได้  1  ห้องเรียน  จ านวน    43  คน  
โดยมีนายสุเมธี  โพธิ์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  
ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
             พ.ศ.  2546  เป็นปีที่ผู้รายงานเข้ามาด ารงต าแหน่ง  ณ  โรงเรียนบุ่งคล้านคร  เมื่อวันที่  
20  เดือนพฤศจิกายน  และเป็นปีที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ  อย่าง  โดยเฉพาะการเข้า
โครงการส าคัญของรัฐบาลสมัยนั้น  ได้แก่  โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ซึ่งในรอบแรกให้มี
โรงเรียนในโครงการจังหวัดละ  1  โรง  ซึ่งโรงเรียนบุ่งคล้านครได้รับคัดเลือก 
      พ.ศ.  2547  เป็นปีที่โรงเรียนบุ่งคล้านครได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นปีเริ่มต้นของการ
เตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อให้มีปัจจัยในการบริหารจัดการให้ได้เพ่ือการบริหารจัดการให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
      ส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนได้รับ
การประเมินและแนะน าให้แก้ไขข้อบกพร่องและไม่ได้ตามมาตรฐานของ  สมศ.   ทั้งด้านการบริหารที่
ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่า  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า  มีค าแนะน าได้ให้ทบทวนการจัดการเรียนการสอนของครูตั้งแต่การ
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วิเคราะห์หลักสูตร  การจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ฯลฯ  จนถึงการวัดประเมินผลที่ต้องครบตาม
เนื้อหาสาระและมาตรฐานช่วง 
      การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อให้มีปัจจัยในการบริหารจัดการให้ได้เพ่ือการ
บริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันนั้นจ าเป็นอย่างมาก
ที่ต้องท างานอย่างรีบเร่งด้วยกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  และการด าเนินการที่รวดเร็วมี
กระบวนการ  โดยเฉพาะการระดมทุนเพ่ือให้ได้งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดบริหารจัดการโรงเรียน 
           พ.ศ.  2548   โรงเรียนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับรองต้นแบบ
โรงเรียนในฝันรุ่นแรก  เมื่อวันที่  18  เดือนพฤศจิกายน   
           พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย      เขต  3  เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการรุ่นแรก 
           พ.ศ.  2550  โรงเรียนได้เป็นศูนย์  ICT  ของจังหวัดหนองคาย  ในโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
           พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนแกนน า  16  ICT  ของกลุ่มต้นแบบโรงเรียน
ในฝันรุ่นแรก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  พ.ศ.  2552  โรงเรียนเป็นศูนย์คณิตศาสตร์  และศิลปะ  ในโครงการหนึ่งอ าเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 
ข้อมูลชุมชน 
 1 . สภาพชุมชนโดยรวม 
     อ าเภอบุ่งคล้าเป็นอ าเภอท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม    สลับเนิน
เขา   เป็นพื้นที่เนินเขาท่ีอุดมสมบรูณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า   มีล าห้วยหลายสายบน  เนินเขาภูวัว
และไหลลงสู่ล าน้ าโขง   มีน้ าตกที่เกิดจากธรรมชาติหลายแห่ง  และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม   จึงนับได้ว่า
อ าเภอบุ่งคล้าเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของคนท่ัวไป  
 2.  ลักษณะชุมชน 
        1.  แหล่งที่มาของชุมชน   เมื่อประมาณประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา   ชาวบ้านที่อาศัยใน
หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบุ่งคล้านครส่วนใหญ่อพยพมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ   
ซึ่งได้อพยพเข้ามาเป็นกลุ่ม  คณะ  และตั้งหลักแหล่งกระจายอยู่ทั่วไป  
        2.   ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อ ได้ใช้ภาษาถ่ินเป็นภาษาหลัก เช่น  ภาษาญ้อ  ภูไท  ลาว  
เป็นต้น  ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย  ในปัจจุบันส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น  
        3.  ศาสนาที่นับถือ   ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ   มีความเชื่อเรื่องกรรมและ
การท าความดี   ตั้งอยู่ในจารีตประเพณีท่ีดีงาม   (ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่)  ประกอบพีธีกรรมทาง
ศาสนาเหมือนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ประชากรอ าเภอบุ่งคล้านับถือศาสนาพุทธประมาณ     
ร้อยละ  90  ศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ  10  (ศาสนาคริสต์  อิสลาม) 
       4. วัฒนธรรมและประเพณี  ชุมชนบุ่งคล้าด ารงประเพณีท่ีดีงามของชาวพุทธทั่วไป  
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน  เช่น  แห่เทียนเข้าพรรษา   ทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  วันสงกรานต์  



 

บุญบั้งไฟ  เป็นต้น  เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของคนชุมชนได้อย่างดียิ่งและสืบทอดมา
ยาวนาน 

ประชากรชาวบุ่งคล้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่น  ท านา    ท าสวนยางพารา  
และท าไร่   เนื่องจากเป็นอาชีพของบรรพบุรุษ   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีหลากหลายประเภท  
ได้แก่  ท านา  ท าสวนยางพารา  ท าสวนมะเขือเทศ  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  แตงโม เป็นต้น  ซึ่ง
ประชากรประกอบอาชีพดังกล่าวประมาณ  ร้อยละ  85   (การจ าแนกเป็นค่าร้อยละของการ
ประกอบอาชีพในอ าเภอบุ่งคล้าไม่ได้จ าแนกเป็นเฉพาะอาชีพเนื่องจากประชากรท าการเกษตรแบบ
หมุนเวียนต่อเนื่อง)  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ประมาณร้อยละ  15       ฐานะทางเศรษฐกิจ 
/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  (กรณีภาวะเศรษฐกิจปกต)ิ  ประมาณ  30,000  บาท  และมี
ค่าเฉลี่ยของจ านวนคนต่อครอบครัวประมาณ    4  คน 

 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
          1. โอกาสของโรงเรียน  คือ  มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลาย   ซึ่งโรงเรียนบุ่งคล้านคร
เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  มีกลุ่มนักเรียนที่เป็นสมาชิกศูนย์สิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีล าดับขั้นตอน   

      โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถให้
ความรู้ต่อการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน   เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้
อย่างหลากหลายและควรค่าแก่การอนุรักษ์  สืบทอด  ต่อไป 

2.  ข้อจ ากัดของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  คือ  นักเรียนที่เรียนจบระดับประถมศึกษาปีที่  6  ใน
เขตพ้ืนที่บริการและแถบใกล้เคียงโรงเรียนบุ่งคล้านคร  เมื่อเรียนจบหลักสูตรประถมศึกษา  นักเรียนที่
เข้าสมัครเรียนต่อในโรงเรียนบุ่งคล้านครส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนจัดอยู่
ในกลุ่มต่ าและปานกลาง   นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนกลุ่มเก่งมีจ านวนน้อยหรือไม่มีเลย  
เนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองที่มีความสามารถในการส่งบุตรหลานเรียนโดยไม่เดือดร้อน  และกลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีค่านิยมเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้บุตรหลาน  เพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนกลุ่มเก่งที่เข้าเรียนต่อในโรงเรียนบุ่งคล้านครจึงน้อยหรือไม่มีเลย   ความพยายามในการ
พัฒนานักเรียนมีความสามารถทางการเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงต้องมีพยายามสูง  จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและ
วิธีการให้ความรู้ตามสภาพและความแตกต่างของนักเรียนเป็นส าคัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
 1.  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  5  หลัง ได้แก่  

-  อาคารเรียน  3  หลัง   
-  อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 
-  อาคารหอประชุม/โรงอาหาร  1  หลัง 

 2 .  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด    21   ห้องเรียน   แบ่งเป็น 
  -  ชั้น ม.1-3 4   : 4  :  4 
  -  ชั้น ม.4-6 3  :  3  : 3 

 
 

ตารางแสดงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์  จ าแนกตามลักษณะการใช้งาน  
  
        เครือ่ง              ลักษณะการใช้          จ านวน      หมายเหตุ 
 
คอมพิวเตอร์ 
1๑๕ เครื่อง   

เพ่ือการเรียนการสอน           ๘0  
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต           15  
ใช้ในงานบริหาร           15  
อ่ืน ๆ  (งานพิเศษ)            5 ตัดต่อ  /บันทึก 

เครื่องโปรเจคเตอร์   ครบทุกห้องเรียน 
 

๓.  ปริมาณสื่อ    ครูผู้สอนทุกคนมีสื่อเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม
น าเสนอ ที่ช านาญทุกคน 

        ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด   27 ห้อง  รายละเอียด  ดังนี้  
1)  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  จ านวน   3   ห้อง  
2)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ จ านวน  1  ห้อง  
3)  ห้องปฏิบัติการเคมี     จ านวน  1  ห้อง  
4)  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จ านวน  1  ห้อง  
5)  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   จ านวน   1  ห้อง   
6)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน   3  ห้อง  
7)  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   จ านวน   2  ห้อง   
8)  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน  2  ห้อง  
9)  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน  1  ห้อง  
10)  ห้อง ศรีบุ่งคล้า   จ านวน  1   ห้อง  
11)  ห้องแหล่งเรียนรู้ชุมชน  จ านวน  1   ห้อง  
12)  ห้องปฏิบัติการศิลปะ  จ านวน  1   ห้อง  
13)  ห้องจริยธรรม   จ านวน  1  ห้อง  
14)  ห้องปฏิบัติการพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน  1  ห้อง  



 

15)  ห้องปฏิบัติการพิเศษ ๆ ต่าง ๆอีก จ านวน  5  ห้อง  
16)  ห้องสมุด    จ านวน  1  ห้อง 

 
    4.  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่  สนามกีฬา  ลานเอนกประสงค์ ฯลฯ 
     4 .1  สนามกีฬา   ประกอบด้วย 
    -  สนามฟุตบอล    จ านวน    1  สนาม 
    -  สนามบาสเกตบอล จ านวน    1  สนาม 
    -  สนามเปตอง   จ านวน    1  สนาม 
  4 .2  ลานกีฬาอเนกประสงค์  ประกอบไปด้วย 
    -  สนามฟุตซอล   จ านวน    1    สนาม 
    -  สนามเซปักตะกร้อ  จ านวน     1    สนาม 
    -  สนามวอลเลย์บอล  จ านวน   2    สนาม 
    -  สนามบาสเกตบอล จ านวน    1    สนาม 
  4 .3  เพ่ือการนันทนการ  ประกอบไปด้วย  สวนชมดาวมีเวทีคนเก่ง  เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถทักษะด้านต่างๆ  ได้อย่างเต็มความสามารถ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนบุ่งคล้านครได้จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ. 25 51            
โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น

ฐา
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พื้น
ฐา

น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พื้น
ฐา

น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พื้น
ฐา

น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พื้น
ฐา

น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พื้น
ฐา

น 

เพ
ิ่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. สาระวิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 

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 

รวมหน่วยกิต 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 (หน่วยกิต) 27 27 27 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธาร
ประโยชน์(ชั่วโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 

 



 

กลุ่มการเรียนทั่วไป 

 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 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 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 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 

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
(ชั่วโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 



 

กลุ่มการเรียนพิเศษ 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 1.0 

1.0 
คอ
ม 

1.0 
1.0 
คอ
ม 

1.0 
1.0 
คอ
ม 

1.0 
1.0 
คอ
ม 

1.0 
1.0 
คอ
ม 

1.0 
1.0 
คอ
ม 

๘. สาระภาษาต่างประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
(ชั่วโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 



 

ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 
 

กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 

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 

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 32 32 32 

 



 

กลุ่มการเรียน ภาษา – สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 

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 

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / สัปดาห์) 3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 

 



 

กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม.4 ม. 5 ม. 6 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 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 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 

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 

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
(ชั่วโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

3 3 3 

รวมทั้งหมด 32 32 32 

 



 

กลุ่มการเรียน ภาษา – สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระ 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 

ม.4 ม. 5 ม. 6 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
ภาคเรียนท่ี 

1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
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. สาระวิทยาศาสตร์ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  

๔. สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

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 
    และเทคโนโลยี 

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 

รวมหน่วยกิต 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 

กิจกรรมแนะแนว (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมนักเรียน (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

1 1 1 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
(ชั่วโมง / สัปดาห์) 

1 1 1 

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง / 
สัปดาห์) 

3 3 3 

รวมทั้งหมด 30 30 30 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนบุ่งคล้านคร 

 
 

 สภาพแวดล้อมภายใน  
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  มีสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้  
 1.   จุดแข็ง  
  ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีส่งผลให้โรงเรียนบุ่งคล้านคร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร,ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากรในการเป็นวิทยากรกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมส่งผลให้
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

1.2 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารแบ่งงานให้
บุคลากรอย่างชัดเจน ท าให้โรงเรียนมีทิศทางในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 โรงเรียนมีกิจกรรมดีเด่นในด้านดนตรีไทย และด้านกีฬา ได้เข้าร่วมงานของทางราชการ
และชุมชนตลอดจนร่วมกิจกรรมระดับประเทศ มีโครงการฝึกซ้อมในระหว่างปิดภาคเรียน
และหลังเวลาเลิกเรียนท าให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เพ่ิมประสบการณ์ในการเล่นและ
ยังน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนด้วย 

1.4 โรงเรียนมีสนามกีฬาที่สามารถน ามาเล่นได้หลายประเภท เช่นสนามฟุตบอล,สนามเปตอง
,สนามบาสเกตบอล,สนามตะกร้อ ฯ ที่สมบูรณ์แบบ นักเรียนตลอดจนชุมชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

1.5 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน มีการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยครูต่างชาติ,การสอนภาษาจีน,สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียน,มีเครื่อง
โปรเจคเตอร์ติดทุกห้องเรียนและยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ลานพุทธธรรม,
ห้องสมุดมีชีวิต,สวนบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 

1.6 โรงเรียนมีอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่ทันสมัย มีห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
จุดอ่อน   
2.1 บุคลากรขาดการพัฒนาศักยภาพที่ดใีนการสอน โดยครูบางท่านไม่ได้น าวิธีสอนที่เน้น

ความเป็นศักยภาพรายบุคคล ใช้วิธีสอนแบบเดิมไม่น านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้แตกต่างกันตามสภาพการสอน 

2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่สูงนัก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์,
ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
1. โอกาส  

1.1  ชุมชนรอบๆโรงเรียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเยอะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี 

1.2  คณะกรรมการโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชนให้ความส าคัญแก่
การศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณ,ทรัพยากร,แหล่งการเรียนรู้,บุคลากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 

2. อุปสรรค   
2.1  นักเรียนในโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ท างานช่วยผู้ปกครองกรีดยางตอนกลางคืน ท าให้

นักเรียนมีอาการไม่สดชื่นเวลามาเรียน 
2.2  เนื่องจากภูมิประเทศท่ีตั้งของอ าเภอบุ่งคล้าเป็นอ าเภอชายแดนอยู่ติดแม่น้ าโขง    

ท าให้มีปัญหาเรื่องยาเสพติด  และของผิดกฎหมายบ่อยครั้ง 
 

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดี
มาก 

ดีเยี่ยม 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    / 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

     / 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

   /   

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

    /  

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม  /     



 

หลักสูตร 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

     / 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   /   

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   /   

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   /   

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

   /   

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    /  

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   /   

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   /   

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนด 

    /  

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบสอง 
๕.๑ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ......ดี........ 
๕.๒  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง       ไม่รับรอง 
 

 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

  /  

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี   /  

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตร ี กีฬา    /  

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ม ี 
                วิจารณาญาณมีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน ์ 

 /   

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร    /  

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้

                  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

  /  

มาตรฐานที ่7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน 

                  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

  /  

ด้านคร ู 
มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
                  และมีครูเพียงพอ  

   
/ 

 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างม ี
                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  /  

ด้านผู้บริหาร  

มาตรฐานที ่10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

  /  

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารอย่าง  

                   เป็นระบบ  ครบวงจร  บรรลุเป้าหมายการศึกษา  

  /  

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 

                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  /  

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อ                 

                    การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษา 

  /  

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน                   
 

 /  



 

๖. ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 



 

บทที่  3 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์ 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบุ่งคล้านคร   
 “เปิดโลกเด็กไทย  ให้ก้าวไกลด้วยไอซีที  มีคุณธรรมเพื่อน าชีวิตสู่อาเซียน”   
 
พันธกิจ 
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน  
 
อัตลักษณ์ คือ  ไอซีทีล ้ำเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม 
เอกลักษณ์ คือ  สวนสวย  โรงเรียนงาม 
ปรัชญาของโรงเรียน  คือ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
คติธรรมโรงเรียน   คือ  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์  “ปฺญญา  วฺธเนนฺ  เสยโย” 
ค าขวัญโรงเรียน  คือ  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา กีฬาเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม 
สีประจ าโรงเรียน  คือ  ม่วง-ขาว 
สัญลักษณ์โรงเรียน  คือ 

                               

กลยุทธ์หลักรองรับเพื่อน าไปสู่บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
 1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ  
 3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนองค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา  



 

การบริหารงานโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
นักเรียน  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะใน 

การด ารงชีวิตและใช้เทคโนโลยีมีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้   สร้างงาน   สร้างอาชีพ 
สามารถน าเสนองานอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

ครู  มีทักษะในวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความกระตือรือร้น สนใจดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

ผู้บริหาร     มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ ความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

โรงเรียน      โรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้ค ารับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. มีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนการสอน มีการน าระบบ ICT ใช้ประกอบการ
สอนในทุกกลุ่มสาระวิชาเป็นการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นศูนย์กลางของทุกคนในชุมชนผู้ปกครองและ
ชุมชน  ให้ความยอมรับและศรัทธา  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  ให้ความยอมรับและศรัทธา  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
การบริหารจัดการศึกษา 
 โ รงเรียนบุ่งคล้านคร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน   ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป  
บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคลากร    และบริหารงานงบประมาณ 
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร แแบบ  (School-Based Management) โดยทั่วไป ได้แก่ 
1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการ ศึกษาจาก
กระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็น หน่วยส าคัญใน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 
2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาส ให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู
ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียนการที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัด
การศึกษาจะท าหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  ต่อมามีการร่วมการจัด
การศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐาน  ทางการศึกษา แต่เมื่อ
ประชากรเพ่ิมข้ึน ความเจริญต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษา โดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัด
เกิดความล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  อย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้
ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาท่ัวไป มักจะก าหนด ให้โรงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง ส าหรับการบริหารโดยใช้



 

โรงเรียนเป็นฐานนั้นไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของส่วนรวม แต่มี
ความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี การที่ส่วนกลางท าหน้าที่เพียงก าหนด
นโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบ การบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ ของโรงเรียนผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่าง
ก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนด นโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษาเพ่ือให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนด  และเป็นไปตามนโยบาย
ของชาติ จากหลักการดังกล่าวท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการ
บริหารงานที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษา  ที่ผ่านมา 
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1) หลักการ  หลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ได้แก่ 

1)หลักการกระจายอ านาจ 
2)หลักการมีส่วนร่วม 
3)หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษา ให้ประชาชน 
4) หลักการบริหารตนเอง  
5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

2)โรงเรียนบุ่งคล้านครใช้รูปแบบดังนี้ คือ รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีชุมชน
เป็นหลัก (Community Control SBM) คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีจ านวนเท่า ๆ กัน ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งมีจ านวนเท่า ๆ กัน ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และอีกคนหนึ่งเป็น รองประธาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยต าแหน่ง ส าหรับจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาควรอยู่ในดุลพินิจและ
ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน  

กลยุทธ์ในการน ารูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติ กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่  
1) การประชาสัมพันธ์  
2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาให้ชัดเจน  
3)การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 
4)การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
5)การสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมปฏิบัติ งานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  
6) การสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
7)การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  



 

8) พิจารณาให้สวัสดิการ บริการและสิทธิพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร  ได้ด าเนินการบริหารแบบ SBM  ดังนี้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เป็นผู้น า

การตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมโยงการจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ความส าเร็จ 
  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ 
  3. พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ครู  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียน                  
การสอน 
  5. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและเครือข่ายการเรียนรู้  
  หากบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝ่าย ด าเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการโดย
ใช้ศาสตร์ (องค์ความรู้) และศิลป์ (ลีลา,รูปแบบ) สร้างภาวะผู้น า มาปรับประยุกต์ในการบริหารจัดการ
กับงานในหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จริงใจ และเป็นระบบต่อเนื่อง จึงจะเกิด
ความส าเร็จ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สถานศึกษามีความตระหนักให้ความส าคัญ 
และถือปฏิบัติอยู่แล้ว จึงไม่ถือเป็นการเพ่ิมภาระกับสถานศึกษาแต่อย่างใด 
 
ค่านิยมร่วม ( Shared  Value ) 
 โรงเรียนบุ่งคล้านคร  ได้น าค่านิยมร่วมมาใช้กับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ทุกคนได้ร่วม
ก าหนดค่านิยมร่วม ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 
 ค่านิยมร่วม  หมายถึง  ความเชื่อร่วมกันของคนในกลุ่มหรือองค์กรเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
ค่านิยมร่วมเป็นคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติร่วมกัน จะส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติตามมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าด้วย 
 ค่านิยมร่วมของบุคลากรทางการศึกษามี ดังนี้  
 1.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง 
 - ใฝ่หาความรู้ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิทยาการใหม่ ๆ และปรับตัวให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ 
 - น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษา การอบรม การสัมมนา มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 2.  การท างานเป็นทีม 
 - ให้เกียรติและเคารพในความคิดของเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจ  
 - ประสานงานกับทุกคนในทีมงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็น 
 - เชื่อมั่น ไว้ใจ ความสามารถของเพ่ือนร่วมงานเป็นทีม  
 - มีน้ าใจ มีเจตคติที่ดีต่อกัน เปิดเผย เปิดใจ ยอมรับด้วยความเต็มใจ  
 - ไม่ยึดผลงานของทีมมาเป็นผลงานตนเองแต่เพียงผู้เดียว  



 

 - ค านึงถึงความส าเร็จของโรงเรียนเป็นที่ตั้ง  
 3. ร่วมกันแก้ปัญหา 
 - ยอมรับว่าในการขัดแย้งอาจก่อให้เกิดความเห็น หรือทางเลือก อันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างาน 
 - แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจากันอย่างเปิดเผย จริงใจ เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุด  
 - ยินดีให้เพื่อนร่วมงานแก้ไขข้อผิดพลาด และร่วมแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ  
 4. โปร่งใส  เป็นธรรม  สื่อสารชัดเจน 
 - พูดความจริง  
 - กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนอ่ืน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  
 - ไม่ท าผิดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนออกไว้  
 - ยอมรับในความคิดที่แตกต่าง และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  
 5. รับผิดชอบในหน้าที่ 

-  ส านึกในบทบาทหน้าที่ 
 - ไม่เก่ียงงานกล้ารับผิดชอบ ไม่ท้ิงงาน หรือภาระหน้าที่ของตน 
 - กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน  
 - ซื่อสัตย์ อดทนอดกลั้น  
 - มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 6. เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
 - รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง รู้แจ้ง รู้ชัด รู้การประยุกต์ใช้ 
 - สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทันต่อเหตุการณ์  
 - ครูมืออาชีพ  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  4 
กลยุทธ์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
1. โรงเรียนทันสมัย 

 มาตรการที่  1  ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
  จัดการปรับปรุง ซ่อมแซมให้โรงเรียนอยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอน
อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่  2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  จัดภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ มีอุปกรณ์ในการพักผ่อนที่ทันสมัย  
 สามารถให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ 
 มาตรการที่  3  ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมามีส่วนร่วม 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น  ได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ระดมสรรพก าลังจากชุมชน ผู้ปกครองเพ่ือร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมพัฒนา 
 มาตรการที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในแบบการบริหาร
โรงเรียนเป็นฐานและการใช้ค่านิยมร่วมมาใช้ในการบริหารท าให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนแบบ
นิติบุคคลได้ และครูตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนมีความสุขในการท างาน 
 มาตรการที่  5  การจัดกิจกรรม  5  ส. 
  ส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนฝึกตนเองดูแลสถานที่ในด้านความสะอาด สะดวก 
สะสาง สุขลักษณะและสร้างเสริมลักษณะนิสัย ตลอดจนเพิ่มความสามัคคี รวมทั้งให้ทุกคนในโรงเรียน
ภูมิใจในความเป็นไทย 

มาตรการที่  6  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
  ส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณรายหัวที่โรงเรียนจ่ายจริงและเทียบกับแผน โดย
โรงเรียนบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตรงกับ
ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่  7  น าเทคโนโลยีมาใช้ให้ครบทุกห้องเรียน (ระบบ ICT) 
  จัดให้ทุกห้องเรียนมีโปรเจคเตอร์ ที่ใช้ทุกห้องเรียน 
 
2. สร้างวิสัยทัศน์ครู 

มาตรการที่  1  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  การพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  เพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพน ามาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย ศาสนา ศิลปะ ค่านิยมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น             



 

มาตรการที่  2  พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยเน้นครูท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ส่วน 

ผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาอย่างครบวงจร 
 มาตรการที่  3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมาะสม กับการน ามาจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
 มาตรการที่  4  ส่งเสริมการมีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
  โรงเรียนมีเครือข่าย ศึกษานิเทศก์  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 

มาตรการที่  5  จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
  บุคลากรทุกคนจ าต้องมีการรวมรวมผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานรับผิดชอบที่
แสดงให้เห็นความสามารถในกระบวนการ ( Process ) และตัวอย่างท่ีเป็นผลผลิต ( Product )  อย่าง
เป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ในการประกอบการประเมินพัฒนางาน พัฒนา
คน และพัฒนาวิชาชีพได้ 
 มาตรการที่  6  พัฒนาผลงานวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
  การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามภารกิจโดยการท าวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดจุดพัฒนา เลือกสร้างนวัตกรรมน าไปใช้กับลักษณะงานของ
ตนเอง ประเมินและรายงานอย่างเป็นระบบ การออกข้อสอบเป็นลักษณะคลังข้อสอบครูและนักเรียน
ได้ท าข้อสอบด้วยกันได้ ผลงานวิชาการเป็นที่ปรากฏต่อวิชาชีพ ผู้ร่วมงาน โรงเรียน และหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
 
3.   มุ่งสู่มาตรฐาน 
 มาตรการที่  ๑  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ และรู้จักศักยภาพของตนเอง จัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีสมุดบันทึกการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตาม
หลักการวัดสมรรถนะนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีแนวในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

มาตรการที่  ๒  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าความรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนทุก ๆ กลุ่มสาระวิชามา
ประยุกต์  ใช่ร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ิมทักษะในการเรียนรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 มาตรการที่  ๓  จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือ
สงสัย ด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างหลากหลาย   
 
 



 

 มาตรการที่  ๔  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

มาตรการที่  ๕ จัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  ส่งเสริมโดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคลากร และ
สถานที่รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนโดยมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอน 
 มาตรการที่  ๖  จัดการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ครูควร
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกและความรู้สึกนึกคิดที่ดี เช่นมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประหยัด มีวินัย และมี
ความรับผิดชอบ ฯ 

มาตรการที่  ๗  วิจัยในชั้นเรียน 
  ส่งเสริมกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีระบบ มีแบบแผน  มีจุดมุ่งหมาย
สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นขบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
4.   ประสานความร่วมมือ 
 มาตรการที่  ๑  การจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/รายงานประจ าปี 
  โรงเรียนและชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครอง ตกลงร่วมกันในการสร้าง
องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/รายงานประจ าปี เพ่ือมีการปฏิบัติควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโดยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

มาตรการที่  ๒  การจัดท าระบบประกันคุณภาพ 
  โรงเรียนได้รับการประเมินโดยบุคลากร ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

มาตรการที่  ๓  การจัดระบบประกันโอกาสทางการศึกษา 
  โรงเรียนมีข้อมูลประชากรวัยเรียน และมีแผนรองรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของ
ตนเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง                              
 มาตรการที่  ๔  ประเมินมาตรฐานบุคลากร 
  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ  

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy  Objectives) 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก  
3. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 



 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 
ด้านกระบวนการภายใน 
1. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ใช้โรงเรียนเป็น

ฐานและค่านิยมร่วมในการพัฒนาทั้งระบบ 
2. โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
3. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพ โดยจัดหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ยืดหยุ่น เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
4. โรงเรียนดูแล ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 
5. โรงเรียนเพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  
2. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

กรอบกลยุทธ์ 
ด้านนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 

นักเรียนมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มั่นใจในตนเอง
และกล้าแสดงออก 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่มี
พัฒนาการ ด้านทักษะใน
การด ารงชีวิตในด้าน 
1.การบริโภค  
2.การดูแลช่วยเหลือ  
3.การใช้ทักษะทางสังคม 
4.การจัดการและการ
สร้างงานอาชีพ 
-ร้อยละของนักเรียนที่
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
-ร้อยละของนักเรียนที่
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมตามที่
โรงเรียนก าหนด 

๙0 % -เสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตในด้าน 
1.การบริโภค  
2.การดูแลช่วยเหลือ  
3.การใช้ทักษะทางสังคม 
4.การจัดการและการ
สร้างงานอาชีพ 
-เสริมสร้างทักษะการ
จัดการสร้างงานอาชีพ
และการประกอบการ 
-ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 
-ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่
แสดงออกด้าน 
1.การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
2.มารยาทไทย 
3.การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สืบสานภูมิปัญญาไทย 
-ร้อยละของนักเรียนที่
เผยแพร่ผลงาน อันเกิด
จากศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

๙0 % -เสริมสร้างนักเรียนให้เกิด
จิตส านึกและแสดงออกใน
ด้าน 
1.การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
2.มารยาทไทย 
3.การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สืบสานภูมิปัญญาไทย 
-สนับสนุนให้นักเรียน
ประยุกต์ หรือสร้างสรรค์
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 



 

 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

-ผู้บริหารเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
(ร้อยละความพึงพอใจ
ของครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 
-ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละความพึงพอใจ
ของครูและผู้ปกครอง) 
-การมีส่วนร่วมของ
องค์กรบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

100 % -พัฒนาผู้บริหาร ให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 
-พัฒนาครู ให้มีศักยภาพ
ในการใช้สื่อ ICT และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-ส่งเสริมให้องค์กร 
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
-รวบรวมผลงาน และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้ครู
เลือกใช้และน าไปพัฒนา 

โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

-อัตราส่วนอุปกรณ์
พ้ืนฐานด้าน ICT 
เหมาะสมกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 
-ร้อยละของคร/ูผู้บริหาร
ที่ใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 

100 % -สนับสนุนอุปกรณ์
พ้ืนฐาน ICT ให้เหมาะสม
กับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
-ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และจัดท าสื่อ
โดยใช้ ICT มากขึ้น 
-ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้ 
ICT ในการบริหารจัดการ 



 

 
ด้านกระบวนการภายใน  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
โรงเรียนมีระบบบริหารการ
จัดการที่ดี มีเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ใช้
โรงเรียนเป็นฐานและ
ค่านิยมร่วมในการพัฒนาทั้ง
ระบบ 
 

-ร้อยละของความพึงพอใจ
ของครูและชุมชน 
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมประชุม 
-มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
(ร้อยละของคณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม) 
-มีการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง(ร้อย
ละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
ประชุม) 
-มีการประชุมครู(ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
-มีการประชุมหัวหน้า
ระดับชั้น/วิชาการระดับชั้น
(ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม) 

100 %  -ปรับระบบบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของโรงเรียน 
-พัฒนาผู้บริหารให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีการ
วางแผนก ากับติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
อย่างมีคุณภาพ 
-พัฒนาผลงานที่แสดง
ลักษณะเด่นตามศักยภาพให้
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
-ปรับบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียนแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกก าลัง
สร้างสรรค์และร่วม
รับผิดชอบ 
 



 

โรงเรียนสามารถให้บริการ
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามศักยภาพ โดย
จัดหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ยืดหยุ่น เน้น
การบูรณาการการเรียนรู้
และการด ารงชีวิต 

-สัดส่วนของประชากรวัย
เรียนที่เข้าเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการจ าแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
-ร้อยละของครูที่จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายสอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
-ร้อยละของครูที่ใช้รูปแบบ
และเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
-ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เรียน 
-ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

100 %  -ก าหนดยุทธศาสตร์การรับ
นักเรียนให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
-สร้างเครือข่ายการพัฒนา
หลักสูตร 
-ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพ 
-สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ของครูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
-สนับสนุนและระดมสรรพ
ก าลังจากผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายในการพัฒนา และการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

โรงเรียนดูแล ช่วยเหลือ 
พัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถความถนัด
และความสนใจ 
-ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน การ
ผ่านระดับชั้น 
-ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เรื่องการขาดเรียน,การหนี
เรียน,การออกกลางคัน,
การทะเลาะวิวาท,การ
รังแกกัน,พฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม,การเกิด
อุบัติภัย,การใช้สารเสพติด 

๙0 %  -พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 

โรงเรียนเพ่ิมระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้

-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของ สมศ. 

100 %  -พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ



 

สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

และประสิทธิผล 
- ส่งเสริม การใช้ระบบ
เทียบเคียงมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน 
-พัฒนาระบบการนิเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

 
 

ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ริเริ่ม 
โรงเรียนมีระบบเครือข่าย 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
จริงจัง    
โรงเรียนมีทรัพยากรที่
เหมาะสม และใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-อัตราการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน และพัฒนา
ของเครือข่าย 
-อัตราส่วนครู:นักเรียน 
-ร้อยละของบุคลากรที่ได้
ปฏิบัติงานตรงความรู้
ความสามารถ 
-ค่าใช้จ่ายรายหัวที่
โรงเรียนจ่ายจริง 
-ค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับ
แผนงาน โครงการ 

100 %  -สร้างระบบเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
-ส่งเสริมการบริหารการ
จัดการ ให้ครู และ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 



 

บทที่  5     
การควบคุมกลยุทธ์ 

 
 
แผนควบคุม ก ากับ ติดตาม 

1. การก ากับติดตาม 
  1.๑ โรงเรียนได้จัดระบบการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
โครงการ โดยติดตามในเรื่องขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 
  ๑. 2 โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย น าเสนองานก่อนการด าเนินงาน 
ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 

2. การตรวจสอบ 
  ๒. 1 การตรวจสอบภายใน โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การควบคุมดูแลการใช้
งบประมาณ และประเมินผลในทุกภาคเรียน 
  ๒. 2 การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) 
 

3.  การรายงาน 
๓.1 โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างาในฝ่าย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และ

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ทุกภาคเรียน 
๓.2 โรงเรียนจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) เสนอต่อหน่วยงาน 

ต้นสังกัดผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี 
๓.3 โรงเรียนจัดท ารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา เสนอต่อส านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะท างาน 
 
 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นาย วีระพล  ริก าแง 
 ประธานด าเนินการ   นาย เดชา  แสงจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 รองประธานด าเนินการ   นาย ธีระพงค์  ศรีนอก  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 คณะท างาน  
      1. นายวสันต์  ผูพงษ์ 
      2. นายศรชัย  โพนดาแคบ 
      3. นางวาสิฐี  ผูพงษ์ 
       

 
 


