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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 

ส่วนที ่3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
      วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ระบบดี มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

      พันธกิจ 

   1. ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
       ตรวจสอบได ้
   2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน การท างานในเชิงรก มุ่งผลสัมฤทธิ์  
       มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
      อันพึงประสงค์ และด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
   4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมุ่งสู่ความ 
      เป็นสากล 
   5. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้การวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลการเรียนตาม 
       สภาพจริง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทาง 
      วิชาการสื่อสารสองภาษาล าหน้าทางความคิด 
  6.  ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
 
       เป้าประสงค์ 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่ส่งเสริมสนับสนุนครูเป็นครูมืออาชีพ 
สู่มาตรฐานสากล และนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รักการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้า
ทางความคิด และเป็นพลโลกที่ดี 

       กลยุทธ ์

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้เชิดชูความเป็นไทย 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 
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งานแผนงาน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ PDCA 

 
 
2. พัฒนาส่งเสรมิการบริหาร

งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และประโยชน์สูงสุดตาม
ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้น  ผลงาน 
 
 

3. ส่งเสริมให้มีการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ PDCA 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
โรงเรียนมีการบริหาร
งบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
โรงเรียนมีการนเิทศภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสามารถจดัท า
สารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
บริหารแบบ PDCA ของ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม 
จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
รายงานสรุปผลการนเิทศ 
ก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
จ านวนรายงานสารสนเทศ
ประจ าปีของโรงเรียน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.   ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
อาจารย์จดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. สนับสนุนครู อาจารย์
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

4. พัฒนาครู อาจารย์ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างเต็มความสามารถ 

ครู อาจารย์ มีการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 
ครู  อาจารย์มจีัดการเรยีนการ
สอนที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ครู อาจารยม์ีการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 
ครู  อาจารย์มคีวามรู้ 
ความสามารถ มีคณุธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครูที่มีการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 
จ านวนครู  อาจารย์ทีผ่่าน
เกณฑ์การจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
จ านวนครู  อาจารย์ทีเ่ข้ารับ
การพัฒนาวิชาชีพครู 
 
จ านวนครู อาจารย์ที่ไดร้ับการ
ยกย่องในการปฏิบัติหนา้ที่ ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

 
2. พัฒนา  เอกสาร สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ ครภุัณฑ์  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหเ้พียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

3. พัฒนาหลักสตูรที่ยืดหยุ่น
เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
โรงเรียนมีเอกสาร สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 
 
 
โรงเรียนมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูเ้รียน 
 
จ านวนเอกสาร สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์  นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. ส่งเสริมคุณธรรมน า
ความรู้เชิดชูความเป็นไทย 

1. ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับ
ปราชญ์ชาวบ้านจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนชุมชน 
และองค์กรท้องถิ่น
ร่วมมือก าหนดนโยบาย
แก้ไข ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

3. ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน 
เอกชน และองค์กร
ท้องถิ่นในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนร่วมมือกับปราชญ์
ชาวบ้านจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน และ
องค์กรท้องถิ่นร่วมมือก าหนด
นโยบายแกไ้ข ป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิ 
 
 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แก่ชุมชน เอกชน 
และองค์กรท้องถิ่นในเรื่องการ
จัดและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนแผนการเรียนรู้  ท่ีใช้
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
จ านวนกิจกรรมที่แก้ไข 
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
จ านวนเอกสารประชาสัมพันธ์
ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สารสนเทศโรงเรียน 
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5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
โดยสร้างเครือข่ายในการ
บริหารจัดการศึกษา 

1. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้
และทักษะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
2. ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี

สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศลิปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ี ปลอดจาก
สิ่งเสพตดิให้โทษ 

 
 
 
4. พัฒนาผู้เรียนใหม้ี

คุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
 
ผู้เรยีนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย
จิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพตดิให้
โทษ 
 
 
 
 
ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประกันคณุการศึกษา 
 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
 
- จ านวนผู้เรียนท่ีมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจติที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- จ านวนผู้เรียนท่ีปลอด
จากสารสิ่งเสพติดให้โทษ 

จ านวนผู้เรียนท่ีเข้ารับ   
การอบรมคณุธรรม            
จริยธรรมและค่านิยมที ่
พึงประสงค ์

 
       จุดเน้น 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 
2. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง  มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในห้าของหกสิบสองโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
4. นักเรียนทุกคน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีทักษะใน

การด ารงชีวิต  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้ ICT ให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยพัฒนาเป็นบางมูลนากโมเดล โดยเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน

คุณธรรม 
7. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ

รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ. )  
 


