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สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป    
 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2520   ตามโครงการพัฒนาชนบทหนาแลง โดย
นายแจม – นางสังวาลย  มหาภาพ และนายเลียบ - นางบุญนาค  กระจาดทอง ไดมีการพัฒนามาตลอด ตั้งอยูเลขท่ี  
1999  หมูท่ี 3  ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 โทรศัพท 
02-7496644  โทรสาร  02-7496645  E-mail : mahaphab@hotmail.com  website : www.mkj.ac.th สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนมีอาคาร 13 หลัง ไดแก อาคารเรียน 7 หลัง
อาคารประกอบ 1 หลัง หองสมุด 1 หลัง หองสวม 6 หลัง รวมจํานวนหองเรียนท้ังหมด 62 หอง มีพ้ืนท่ี  8  ไร  2 งาน   
13  ตารางวา เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
1.2 สถานท่ีตั้ง 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี  6  เลขท่ี  1999  หมูท่ี 3  ตําบลสําโรงหนือ อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 โทรศัพท 02-7496644  โทรสาร  02-7496645   
E-mail : mahaphab@hotmail.com  website : www.mkj.ac.th  
1.3 ผูบริหาร และอาจารยรับผิดชอบโครงการฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา  นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร   
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ โทรศัพทเคลื่อนท่ี 099-442-4397 

อาจารยท่ีรับผิดชอบโครงการ นางสาวอารยา  สอนวงศ  
ตําแหนง ครู คศ.1 โทรศัพทเคลื่อนท่ี 0615950974 
1.4 สภาพพ้ืนท่ี 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีเขตพ้ืนท่ีบริการ 6 
หมูบาน ไดแก  หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 6 หมู 7 หมู 8 ตําบลสําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ มีสถานท่ีราชการ คือ เทศบาล ตําบลดานสําโรง ตั้งอยูใกลกับคลองสําโรง  

อาชีพของประชากรสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป คาขาย และประกอบธุรกิจสวนตัว โดยรวมแลว
โรงเรียนมีเนื้อท่ี 8 ไร 2งาน13ตารางวา 
1.5 รายละเอียดจํานวนบุคลากร 
 จํานวนผูบริหาร 1 คน  

จํานวนครูผูสอน 54 คน  
เจาหนาท่ีภายในสถานศึกษา 4 คน  
นักการภารโรง 2 คน แมบาน 3 คน  
รวมท้ังสิ้น 64 คน 

1.6 รายละเอียดจํานวนผูเรียน 
 นักเรียนชาย จํานวน 401 คน นักเรียนหญิง จํานวน 380 คน รวมท้ังสิ้น 781 คน 
1.7 ประเภทการประกวด 
  กลุม A ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 
   กลุม B ระดับมัธยมศึกษา 
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1.8 คําขวัญของโรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “การศึกษา คือ การพัฒนาพฤติกรรม” จากปรัชญาดังกลาวโรงเรียนไดนํามา
กําหนด เปนคําขวัญ  เพ่ือเปนแนวทางในการดาํเนินการของโรงเรียนใหมีคุณภาพ  เลิศวิชา  จรรยาดี  มีคุณธรรม   

วิสัยทัศน “มุงม่ันพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต” 
อัตลักษณ “ ใฝรู  ใฝดี  มีจิตอาสา  ” 
วัฒนธรรมองคกร “ ยิ้มงาย  ไหวสวย ”  

1.9 เอกลักษณ 
สถานศึกษาพอเพียง 

1.10 ระบบโครงสรางการบริหาร 
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน (School Based Management) เปนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากสวนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรงใหโรงเรียนมีอํานาจอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ดานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ   ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ท่ีสอดคลองกับ
คุณลักษณะและบริบท     ท่ีเหมาะสมของโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  4  ฝาย ไดแก   ฝาย
วิชาการ, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายบุคคล และฝายงบประมาณ  โดยกําหนดโครงสราง และกรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
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        การวางแผนดานวิชาการ           การจัดทําแผนงบประมาณและ         การวางแผนอัตรากําลัง          การพัฒนาระบบและ 
 การจัดการเรยีนการสอนใน           คําขอตั้งงบประมาณ                การจดัสรรอัตรากําลัง            เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 สถานศึกษา            การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน         ขาราชการครแูละบุคลากร            การประสานงานและ 
         การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา      การอนุมัติการใชจายงบประมาณ       ทางการศึกษา           พัฒนาเครือขายการ 
         การพัฒนากระบวนการเรยีนรู           ท่ีไดรับจดัสรร          การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง          การศึกษา 
 การวัดประเมินผล และดาํเนินการ     การขอโอนและการขอ         การเปลี่ยนแปลงตําแหนง        การวางแผนการบริหาร 
 เทียบโอนผลการเรียน           เปลี่ยนแปลงงบประมาณ                ใหสูงข้ึนการยายขาราชการครู       งานการศึกษา    
 การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา      การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ     และบุคลากรทางการศกึษา          งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 
 ในสถานศึกษา            การตรวจสอบตดิตามและรายงาน      การดําเนินการเก่ียวกับการ            และแผน 
         การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง       การใชจายงบประมาณ         เลื่อนข้ันเงินเดือน           การจัดการระบบบริหาร 
         การเรียนรู            การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน    การลาทุกประเภท                และพัฒนาองคกร 
        การนิเทศการศึกษา            การใชผลผลติจากงบประมาณ           การประเมินผลการปฏิบัติงาน       การพัฒนามาตรฐาน 
        การแนะแนว            ระดมทรัพยากรและการลงทุน          การดําเนินการทางวินัยและ           การปฏิบัติงาน 
        การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ         เพ่ือการศึกษา          การลงโทษ            งานเทคโนโลยีเพ่ือ 
        ภายในและมาตรฐานการศกึษา           การบริหารจัดการทรัพยากร            การสั่งพักราชการและการ       การศึกษา 
        การสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็ง        เพ่ือการศึกษา          สั่งใหออกจากราชการไวกอน         การดําเนินงานธุรการ 
        ทางวิชาการ            การวางแผนพัสด ุ          การรายงานการดาํเนินการ      การดูแลอาคารสถานท่ี 
        การประสานความรวมมือในการ         การกําหนดแบบรปูรายการหรือ         ทางวินัยและการลงโทษ         และสภาพแวดลอม 
          พัฒนากับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน         คุณลักษณะเฉพาะของครุภณัฑหรือ          การอุทธรณและการรองทุกข        การจัดทําสํามะโนผูเรยีน 
        การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัต ิ      สิ่งกอสรางท่ีใชงบประมาณ              การออกจากราชการ           การรับนักเรียน 
        เก่ียวกับงานวิชาการ 
 

แผนภูมิท่ี 1    แสดงโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหาร 

เครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายงบประมาณ 

 

ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
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         วิสัยทัศนโรงเรียน 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู ควบคูคุณธรรม เทาทันเทคโนโลยี มีจิตสํานึก รักษสิ่งแวดลอม 

นอมนําความพอเพียง

FEEDBACK 

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษา 

การปฏิรปู
การศึกษา 

แผน 
การศึกษาชาต ิ

มาตรฐาน 
การศึกษา 

พระบรมราโชวาท/พระราชดํารสั 

ใฝดี M

 
 ป2561 

 
 
        

แผนภูมิท่ี 2    กรอบแนวคิด    การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

ปรัชญาโรงเรียน 
  การศึกษา คือ  

การพัฒนา
พฤติกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ 
ศึกษา 
สูงข้ึน 

จิตอาสา  J 

เด็กดีศรี
ม.ก.จ 

ใฝรู  K 




