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สวนที่  1 

บทนํา 
 

       สภาพทั่วไป 
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ท่ีตั้ง 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอบางมูลนาก ต้ังอยูที ่เลขที ่75 ถนนชูเชิดนาน  อาํเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท 0-5663-1075 โทรสาร 0-5663-577 

 พ้ืนท่ี 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปจจุบันมีเนื้อทีท้ังหมด  33  ไร    

 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  ตั้งข้ึนราว พ.ศ. 2464  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบางมูลนาก              
เปนโรงเรียนสหศึกษา เปดสอนชั้น ป.1-3 และ ม.1-3 รวม 6 หองเรียน  มีนักเรยีนรวม 80 คน ครูใหญชื่อ  
นายแกว   อ่ิมวิทยา 

 ป พ.ศ. 2466 ยายโรงเรียนมาเปดสอนท่ีหองแถวในตลาดโรงบอนเกา สโมสรท่ีพัก ขาราชการท่ีจะไป
มาระหวาง บางมูลนาก – เพชรบูรณ ดวยเงินเรี่ยไรและเงินงบประมาณ รวม 6,000 บาท มี 5 หองเรียน ( 
ปจจุบันเปนโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎรอุทิศ ) 

ป พ.ศ. 2497 สรางโรงเรียนข้ึนมาใหม ณ ฝงตะวันตกของแมนํ้านานบริเวณท่ีวาการอําเภอเดิม  คือ  สถานท่ีโรงเรียน
ปจจุบันดวยเงินเรี่ยไร จํานวน 400,000 บาท 

 เปนอาคารไม 2 ชั้น 12 หองเรียน โดยใหนักเรียนสตรีชั้น  ม.1, 2  และ  3  ยังคงเรียนอยู  โรงเรียน
เดิม ตั้งชื่อใหมวา โรงเรียนสตรีบางมูลนาก แตในท่ีสุดก็ยายมารวมกันอีก เม่ือปการศึกษา 2513  ในนาม
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  คือ โรงเรียนปจจุบัน ( อาคารโรงเรียนสตรีบางมูลนาก ยกให 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎรอุทิศ ) ซ่ึงมีผูบริหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จํานวน  17 คน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบางมูลมูลนากภูมิวิทยาคม จากอดีตสูปจจุบัน 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล วันรับราชการ ตําแหนง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
   
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

นายแกว  อ่ิมวิทยา 
นายสัมฤทธิ์  คุมมวง 
นายสําอาง  รังษีวงศ 
นายฤทธิ์  พฤกษะวัน 
นายโปรง  เพ็ญสุภา 
นายเทียม  หงสหิรัญ 
นายบุญมาก  กระชั้นแสง 
นายสาย  เผือกมงคล 
นายกอง  พฤกษะวัน 
นายสมบูรณ  สิตานนท 
 
 
นายรังสรรค  ไชยสิทธิ์ 
วาท่ี ร.ต.สมชาย  พฤกษะวัน 
นายอุดม  บูรพา 
นายพนม  บุญมี 
นายสวัสดิ์  เนียมฤทธิ์ 
นายวนิช  รอดมณี 
นายศิลปชัย  สังขเมือง 
นายเกษม   นวมครุฑ 
นายมานพ  เกตุเมฆ 
นายสุวรรณ  วงศสิรทัต 
นางสาวเพ็ญรพี  กลับกูล 

20 พ.ค. 2464 – 22 พ.ค. 2465 
23 พ.ค. 2465 – 19 พ.ค. 2467 
20 ก.ค. 2467 – 7 มิ.ย. 2475 
10 มิ.ย. 2475 –  8 มิ.ย. 2477 
9 มิ.ย. 2477 – 20 ก.ย. 2477 
21 ก.ย. 2477 – 14 ธ.ค. 2477 
15 ธ.ค. 2477 – 31 ส.ค. 2481 
1 ก.ย. 2481 – 24 ก.พ. 2485 

25 ก.พ. 2485 – 31 พ.ค. 2501 
1 มิ.ย. 2501 – 4 ก.ย. 2511 
5 ก.ย. 2511 – 28 ก.ย. 2520 
29 ก.ย. 2520 – 25 ก.ย. 2524 
26 ก.ย. 2524 – 30 มิ.ย. 2525 
22 ก.ย. 2525 – 30 ก.ย. 2535 
1 ต.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2536 
1 ธ.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2539 
8 พ.ย. 2539 – 30 ก.ย. 2540 
5 พ.ย. 2540 – 30 ต.ค.2543 

    30 ต.ค. 2543-30 ก.ย.2551 
    19พ.ย. 2551-30 ก.ย. 2554 

9 ธ.ค.2554 – 1 ธ.ค. 2558 
11  ก.พ. 2559 – 30 ก.ย. 2559 

2 พ.ย. 2559 – ปจจุบัน 

ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 
ครูใหญ 

อาจารยใหญ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการ 

 

 สภาพปจจุบัน 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตั้งอยูบนเนื้อท่ี  33  ไร   ประกอบดวย อาคารเรียนถาวร  5   หลัง 
อาคารฝกงาน 2 หลัง  อาคารอเนกประสงค 2 หลัง  อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 
2550 1 หลัง   โรงอาหาร 1 หลัง   บานพักครูชํารุด  20  หลัง บานพักครูยังไมชํารุด 4 หลัง   บานพักภารโรง  
1  หลัง อาคารบานพักภารโรง (แฟลต 6 หนวย ) อาคารประชาสัมพันธ 1 หลัง เรือนพยาบาล  1  หลัง  
รานคาสหกรณ  1 หอง  อาคารเรียนชั่วคราว ( ประกอบ) ชํารุด 2 หลัง  อาคารเกษตร 1 หลัง  หองน้ํา – หอง
สวม นักเรียนหญิง – ชาย  9 หลัง  โรงรถ 3 หลัง  หองคอมพิวเตอร  4  หองเรียน  สนามฟุตบอล  สนาม
ตะกรอ  สนามบาสเกตบอลอยางละ 1  แหง และสนามวอลเลยบอล  2  แหง  
 สิ่งอํานวยความสะดวก หองเรียนทุกหองจัดเปนหองเรียนคุณภาพ  ครูในกลุมสาระการเรียนรู เปน
ผูดูแลประจําอาคาร  มีระบบไฟฟา  บอบาดาล  โทรศัพท  โทรสาร  และสัญญาณดาวเทียมบริการ 
อินเตอรเน็ตท่ีหองคอมพิวเตอร 4 หอง และประจําหองกลุมสาระการเรียนรู  มีหองนวัตกรรม  อาคารหอสมุด    

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
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หองศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาหอง ปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ
วิชาการงาน 
 
 ปจจุบัน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  เปดสอนใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  54  หองเรียน  มีนักเรียนท้ังสิ้น  2,229  คน 
ครู รวมผูบริหาร   93  คน ลกูจางประจํา  8  คน   อัตราจางและลูกจางชั่วคราว 34  คน      
  

อักษรยอ ภ.ว. 

ตราประจําโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวง  ศึกษาธิการ 
ท่ีตั้ง  75  ถนนชูเชิดนาน  อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120 
เนื้อท่ี  33 ไร 
โทรศัพท 056 – 631075 , 056 – 632811 
โทรสาร  056 – 631577 
E-mail  bmnphoom@hotmail.com 
Website www.bnphoom.com 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พระพุทธภูมิบาล 
สัญลักษณประจําโรงเรียน รูปตรีศูล  หมายถึง  ไตรสิกขา คือ 
    หลักแหงการเรียนรู 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 
สีประจําโรงเรียน   ชมพู – ฟา 
    สีชมพู – เปนสีท่ีเกิดจากสีแดงผสมกับสีขาว 
    สีฟา – เปนสีท่ีเกิดจากสีน้ําเงินผสมกับสีขาว 
    ดังนั้น ชมพู – ฟา จึงกําเนิดมาจาก สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน  
    หมายถึง  สถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
    หมายความวา  ลูกชมพู – ฟา จะตองยึดม่ันและเทิดทูน 
    สถาบันท้ังสาม เปนหลักประจําใจชั่วนิรันดร 
ปรัชญาของโรงเรียน  สุวิชาโน  ภว๐  โหติ  ผูรูดีเปนผูเจริญ 
คําขวัญของโรงเรียน  ตรงตอเวลา  รักษาหนาท่ี  มีน้ําใจ 
 

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 

http://bnphoom.com/wp-content/uploads/2011/05/logo1.gif�
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        ภารกิจหนาที่ของสถานศึกษา 

 จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เพ่ือพิจารณาขอกําหนดเก่ียวกับ
ภารกิจของสถานศึกษา  ปรากฏวามีประเด็นท่ีอาจเรียงตามลําดับซ่ึงชวยใหสะดวกแกการมองโดยภาพรวม  
แสดงใหเห็นถึงภารกิจในดานตาง ๆ  ของสถานศึกษาจํานวน  32  ขอ  ดังนี้                
 1.  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรู
และคุณธรรม            

2.  จัดกระบวนการเรียนรูโดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง  การปกครอง   
การสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูสากล  
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถประกอบอาชีพ  รูจักพ่ึงตนเอง   
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง 
 3.  การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  ใหสังคมมีสวนรวมพัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง        
 4.  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  มาใชในการจัดการศึกษา 
 5.  การจัดใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา  ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอ่ืน 
 6.  จัดใหบุคคลท่ัวไปมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  และใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง   
และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย 
 7.  จัดใหบุคคลท่ีมีความบกพรองดานตาง ๆ หรือพิการ  มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ  และจัดการศึกษาใหผูท่ีมีความสามารถพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 8.  จัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง  หรือท้ังสามรูปแบบในระบบ  นอกระบบ   
และตามอัธยาศัย 
 9.  สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียน  รูปแบบเดียวกัน / ตางรูปแบบ
สถานศึกษาเดียวกัน / ตางสถานศึกษา 
 10.  จัดการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญท่ีสุด  และกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ 
 11.  จัดการศึกษาโดยเนนท้ังความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการในเรื่อง 
  -  ความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธกับสังคม 
  -  ความรู / ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การจัดการ  การรักษา 

   และการใชทรัพยากร / สิ่งแวดลอม 
  -  ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช 
  -  ความรู / ทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา 
  -  ความรู / ทักษะการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 
 12.  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยดําเนินการดังนี้ 
  -  เนื้อหาสาระ / กิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
  -  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การแกปญหา 
  -  จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากประสบการณจริง  ใหคิดเปน  ทําเปน  รักการอานและใฝรู 
 

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
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  -  จัดการเรียนการสอนสาระความรูดานตาง ๆ  อยางสมดุล  และปลูกฝงคุณธรรม   
    คานิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  -  สนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม / สื่อการสอน  และอํานวย 
    ความสะดวก  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและรอบรู  และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง 
    ในกระบวนการเรียนรู 

  -  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนทุกเวลา / สถานท่ี  และรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
    เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 13.  ประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม 
การเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูในกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับแตละระดับ 
และรูปแบบ 
 14.  จัดทําสาระหลักสูตรสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาของชุมชน / สังคม / ภูมิปญญาทองถ่ิน  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 15.  รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชนองคกรเอกชน   
องคกรวิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน   
โดยจัดกระบวนการเรียน  เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรูขอมูล  ขาวสารและ 
รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชน  ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  
รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
 16.  บริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 17.  คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาท่ีกํากับ  และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
 18.  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ท่ีตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
และเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 19.  ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณความรอบรู  
ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช  เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชู
ผูท่ีสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 20.  จัดใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนมาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยใหเปน 
ผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 21.  ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
 22.  บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค 
ในโอกาสทางการศึกษา 
 23.  จัดใหมีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ  มาตรฐาน
การศึกษา 
 24.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะในการผลิต  และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 25.  จัดใหผูเรียนไดรับการพัฒนา  ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรก 
ท่ีทําได 

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
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 26.  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย  1  ครั้งในทุก ๆ  5  ป 
 27.  ใหความรวมมือในดานการใหขอมูลท่ีเปนเอกสารหลักฐาน  และขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม  
ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ 
 28.  กรณีท่ีผลการประเมินไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด  ตองปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอเสนอ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
        ผลการดําเนินงานที่ผานมาในภาพรวม 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  มีวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนใหนักเรียน  เปนคนดี   คนเกง  มีความสุข  และมีความเปนไทยสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาสรางเสริม 
ท้ังรางกายและจิตใจใหรูจักแสดงออกในดานพฤติกรรมท่ีประกอบดวยการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงคใหรูจักมีความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  ความเสียสละ การมีน้ําใจชวยเหลือบุคคลอ่ืน  
การมีวินัยในการปฏิบัติตน  การมีทักษะการดํารงชีวิต  และการชวยเหลือตนเองไดเปนอยางดี  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  ใชหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตรักในความเปนไทย รูจักรักษา สืบสานและรูซ้ึงถึงคุณคา
ภูมิปญญาไทย  สรางสรรควัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน  ชุมชนและประเทศชาติมีความปลอดภัยหางไกลยาเสพติด  
และปลูกฝง  จิตสํานึก ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมกันอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติดวยความตระหนักและ
รวมกันลงมือปฏิบัติจริง  อยางสืบเนื่องเพ่ือประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ผลสําเร็จที่เปนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา 
        ดานผูเรียน 
  จุดเดน 

ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีโรงเรียนผานเกณฑมากกวารอยละ  100  กําหนด
ไวในหลักสูตรของโรงเรียน 8  ขอ  คือ  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงทางโรงเรียนจัดใหมีโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ  คายผูนําเยาวชนคนดี  
กิจกรรมวันเยาวชน  ศิลปวัฒนธรรมไทย  อนุรักษประเพณีไทย  และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  รวมท้ัง
กิจกรรมชุมชนสัมพันธดวยการจัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายตอเนื่องตลอดป  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเขา
คายคุณธรรม จริยธรรม วันสําคัญทางพุทธศาสนา  ประกวดมารยาทไทย วันสําคัญของชาติ  การยิ้มไหว
ทักทาย  กิจกรรมโฮมรูม  บันทึกทําความดี  ซ่ึงลวนแลวแตสงเสริมใหผูเรียนเติมเต็มในเนื้อหาสาระ
นอกเหนือจากการสอนปกติใหมีความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  มีการพัฒนาสงเสริมพัฒนากายและจิตควบคูกัน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  และมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน  

เง่ือนไขท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 
บุคลากรครูอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนรวมคิด รวมพัฒนา หาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาท่ี

เกิดจากการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  พรอมท้ังใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ  

 

งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมวิิทยาคม 
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        ดานผูบริหาร 
     จุดเดน 
         ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญของสถานศึกษาในการพัฒนาทุก ๆ ดาน  การปฏิบัติงานนั้นมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการตัดสินใจท่ีดีและถูกตอง  เปนผูมีวิสัยทัศนมองการณไกล  กาวทันความ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีภาวะผูนํา  บริหารงานอยางมีสวนรวม   
มีการทํางานเปนทีม  เพ่ือพัฒนาองคกรและบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  มีความสามารถในการ
ประสานสัมพันธกับชุมชนท้ังในระดับทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของภาคทุกสวน  มีผลงานเปนท่ีประจักษเปน
ท่ียอมรับของผูรวมงาน  นักเรียน  ผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มุงม่ันพัฒนาตนเอง
โดยแสวงหาความรูและประสบการณตาง ๆ อยูเสมอ  จนสามารถใหคําแนะนํา เปนท่ีปรึกษาแกบุคลากรไดใน
ทุกระดับสามารถเปนแบบอยางท่ีดี ในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการปฏิบัติงานนอกเหนือเวลา  ท้ังนี้โดยมี
จุดมุงหมายในการดูแลและพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา  โดยไมทอดท้ิง  และเพ่ิมพูนทักษะความสามารถให
นักเรียนตามศักยภาพ  และความสามารถของแตละบุคคล  มุงม่ันในการพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมาย  
และพันธกิจของสถานศึกษา  พยายามเสริมสรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย  โดยเปดโอกาสให
บุคลากรไดแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  บํารุงขวัญกําลังใจใหบุคลากรโดยสมํ่าเสมอ  บุคลากรมีขวัญกําลังใจ  
พัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.  ควรพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความเขาใจระบบประกันคุณภาพท่ีชัดเจนสามารถนําความรูมา
จัดวางระบบ  และกลไกในการประกันคุณภาพ  ภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ    

2.  ควรพัฒนาครูใหจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   
3.  ควรจัดระบบนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ  
4.  ควรพัฒนาการจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินใหสอดคลองและครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา  

และควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการประเมิน  
 
เง่ือนไขท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 

 ผูบริหารมีภาวะผูนํา  พัฒนาองคกร และคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จสงเสริม สนับสนุน 
ใหบุคลากรครูไดรับการพัฒนาใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน  และพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดานครูผูสอน 
        จุดเดน 
 ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  มุงม่ันในการปฏิบัติงาน  และรับผิดชอบในหนาท่ี  จึงทําให
โรงเรียนไดรับการพัฒนาจนเปนท่ียอมรับในระดับเขต  มีครูแกนนํา  ครูตนแบบ ครูดีในดวงใจ ครูผูสรางผลงาน 
ทางวิชาการมากมาย  เปนแบบอยางท่ีดีในการสรางและพัฒนาตนเอง  สรางผูเรียน  สรางองคความรู   
และสรางสังคมแหงความรูดังกลาว  ยอมเปนสวนสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานตอไป 
          จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พัฒนาความรูใหตนเอง  ใหกาวทันขอมูลขาวสารเพ่ือนําขอมูลท่ีทันสมัยมาสอนนักเรียน   
และเปดโลกทัศนของตนท้ังการพัฒนาโรงเรียนและการรวมรับรูจากหนวยงานนอกโรงเรียน 
 2. สรางผูรู  โดยเนนการเรียนท่ีทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตจริง 
และสามารถอยูในสังคมไดดวยตนเอง  โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ  
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ใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหคิดเปน วางแผนการสอน ผลิตสื่อการสอนแบบบูรณาการ จัดระบบการเรียน 
การสอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความตองการและความสนใจเฉพาะ 
ของแตละบุคคล  จึงสามารถสรางนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมใหเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 

3. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียนไปใช 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรยีนการสอนโดยการ 
 4. โรงเรียนควรไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมข้ึนใหครบตามเกณฑ 
   เง่ือนไขท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 

1. ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ครูสวนใหญสอนตรงตามวิชาเอก /โท  ท่ีจบมา 
3. ครูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

การดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  เปนการวางแผนยุทธศาสตรของการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเปาหมายนโยบายการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนไดวิเคราะหและนํามาเปนกลยุทธ
ในการพัฒนาดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สงเสริมการจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 
4. สงเสริมคุณธรรมนําความรูเชิดชูความเปนไทย 
5. สงเสริมการมีสวนรวม โดยสรางเครือขายในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ความตองการ / ชวยเหลอื 

1. ดานครูผูสอน  ควรจัดสรรอัตรากําลังครูใหเพียงพอ  และตรงกับความตองการ สาขาวิชาเอก 
2. ดานอุปกรณ  เทคโนโลยี สือ่  ควรจัดหาสื่อ  เทคโนโลยีใหเพียงพอใหเพียงพอกับความตองการเพ่ือ

ใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานงบประมาณ   

         - ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสิ่งกอสราง  เชน  อาคารเรียน  โรงจอดรถ   
หองน้ําหองสวม  โรงอาหารสําหรับนักเรียน เพราะมีจํานวนไมเพียงพอ 
        - ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ  ครุภัณฑ  และสื่อเทคโนโลยี 
ท่ีใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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