
๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.   ประวัติของโรงเรียน 

  โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีแผนการจัดเรียน ๘-๘-๘ และ 
๕-๕-๔ รวม ๓๘ ห้องเรียน เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ ขนาดใหญ่  
  โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ระยะแรกมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา พ้ืนที่บริเวณ
โรงเรียนแต่เดิมเป็นที่รกร้าง พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (ชื้น) เจ้าคณะอ าเภอสมัยนั้น ได้ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่นก่อน
ตั้งขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยระยะแรกใช้สถานที่ของ
โรงเรียนจีน ซึ่งอยู่หลังตลาดภาชีเป็นที่เรียน 
 
๒.  สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๙ ถนนภาชี – นครหลวง หมู่ที่ ๕  ต าบลภาชี  อ าเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๔๐ โทรศัพท์ ๐ – ๓๕๓๑ – ๑๒๗๔ เปิดท าการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๓๘ ห้อง 
 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต้      ติดต่อกับ  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อ าเภอหนองแค  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อ าเภอนครหลวง  อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
เขตพื้นที่บริการ ๓๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  ต าบลโคกม่วง  หมู่ที่   ๑, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒ 
  ต าบลพระแก้ว  หมู่ที่   ๔ – ๖ 
  ต าบลภาชี  หมู่ที่   ๑ – ๗ 
  ต าบลหนองน้ าใส   หมู่ที่   ๑ – ๘ 
  ต าบลไผ่ล้อม  หมู่ที่   ๑ – ๑๑ 
 



๒ 
 
 
 

 
 
ตราสัญลักษณ์  
 
 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า  
 
สีประจ าโรงเรียน   ม่วง – ขาว 
 
อักษรย่อ   ส.ท. 
 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน  วินัยดี  เรียนเด่น  เป็นงาน  ชาญกีฬา 
 
คติพจน์ของโรงเรียน  อสาธุ  สาธุนา  ชิเน  (พึงชนะความชั่ว ด้วยความดี) 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีจิตสาธารณะ 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีสุนทรียภาพ  และทักษะในการแสดงออก ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
ค่านิยม     มุ่งสู่ความส าเร็จด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัฒนธรรมองค์กร   รักกันดั่งพ่ีน้อง พร้อมใจพัฒนาโรงเรียน รักและดูแลสถาบัน 
 
  



๓ 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 
ตารางท่ี ๑  ข้อมูลนักเรียน   

    จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน  
จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๕ ๑๗๖ ๓๓๑ ๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗๓ ๑๕๐ ๓๒๓ ๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓๕ ๑๕๖ ๒๙๑ ๗ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๖๓ ๔๘๒ ๙๔๕ ๒๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๙ ๑๒๔ ๒๐๓ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๒ ๑๐๗ ๑๙๙ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๖ ๑๒๖ ๒๑๒ ๕ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕๗ ๓๕๗ ๖๑๔ ๑๕ 
รวมทั้งสิ้น ๗๒๐ ๘๓๙ ๑,๕๕๙ ๓๗ 

* หมายเหตุ  ข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  



๔ 
 
ข้อมูลบุคลากร 
 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลบุคลากร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก - โท เริ่มรับราชการ 
 ฝ่ายบริหาร     

๑ นางขนิษฐา  หิรัญอนันต์สุข ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

๒๒/๐๙/๒๕๒๙ 

๒ นายทศพล  แสงสองศรี รองผู้อ านวย 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

๐๑/๐๕/๒๕๒๔ 

๓ นางสาวอรุณีย์  จันทร์เสวก รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ 

๔ นายธนัท  วัชระปันตรี ครูช านาญการพิเศษ คบ. พลานามัย ๑๑/๐๕/๒๕๒๔ 
 กลุ่มสาระภาษาไทย     

๑ นางอุบล  หุ่นสาระ ครูช านาญการ คบ. ภาษาไทย – 
ภาษาอังกฤษ 

๑๑/๐๕/๒๕๓๗ 

๒ นางวันทิพย์  ศรีชัย ครูช านาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา ๒๘/๐๑/๒๕๒๘ 
๓ นางสาวคัทรียา  อ่อนอ าไพ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย – 

ภาษาอังกฤษ 
๑๐/๑๑/๒๕๓๕ 

๔ นายธรรมลักษณ์  อินทรเดช คร ู ค.บ. ภาษาไทย ๐๑/๐๖/๒๕๕๓ 
๕ นางสาวรัตนา  ภาวะกูล คร ู ค.บ. ภาษาไทย ๑๖/๐๗/๒๕๕๖ 
๖ นางสาวสมปรารถนา  พลายบญุ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ๑๙/๐๕/๒๕๕๗ 
๗ นางสาวมุกดา  ดีขุนทด ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 
๘ นายชัชพล  เฉื่อยฉ่ า ครูผู้ช่วย อ.บ. ภาษาไทย ๑๔/๑๑/๒๕๕๙ 
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     

๑ นางสาวประนอม  กรีอารีย์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๐๑/๐๗/๒๕๕๗ 

๒ นางสุมาลี  จันทร์มณี ครูช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ๐๖/๐๕/๒๕๒๕ 
๓ นางอรพินท์  ถุไกรวงศ์ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ – 

ภาษาไทย 
๒๐/๐๔/๒๕๓๕ 

๔ นางสาวอรุณี  แววนารี คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

๒๕/๐๗/๒๕๕๔ 

๕ นายกิตติศักดิ์  กอร้อย คร ู กศ.ม. การอุมศึกษา ๑๖/๐๖/๒๕๕๒ 



๕ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก - โท เริ่มรับราชการ 
๖ นางสาวอาจารี  นวภัทรอภิญญา ครูผู้ช่วย บธ.บ. ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 

๗ นายสมพิศ  เครือโชติ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 

๘ นายจ ารัส  จันเทศ ครูผู้ช่วย กศ.บ (๕ ปี) ภาษาอังกฤษ ๒๗/๑๐/๒๕๕๙ 
๙ นางสาวสมกมล  หมั่นวิชา ครูผู้ช่วย ศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๒๖/๑๒/๑๕๕๙ 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     

๑ นางสาคร  กิจสมพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๑๖/๐๕/๒๕๓๔ 
๒ นางวิลาวัลย์  ยอดรักษา ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
๑๑/๐๕/๒๕๒๔ 

๓ นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย – 
นาฎศิลป์ 

๑๑/๐๕/๒๕๒๔ 

๔ นายพรศักดิ์  กฤษเกล้า ครูช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๐๗/๑๐/๒๕๓๔ 
๕ นางปิยะนาถ  จุลอ าพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๐๑/๐๖/๒๕๓๗ 
๖ นางสาวจิรินทร์  แสกระโทก ครูช านาญการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ๑๔/๐๕/๒๕๔๔ 
๗ นายอัษฎา  สันติแสงทอง ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ๑๗/๑๑/๒๕๕๘ 
๘ นางสาวปิยวรรณ  เพ็ชรแก้ว ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙ 
๙ นางสาวสุภาพร  ดวงหล้า ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๕/๐๒/๒๕๕๙ 
 กลุ่มสาระศิลปศึกษา     

๑ นายไพบูลย์  ศรีสังข์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. 
 

ดุริยางศ์ไทย ๑๕/๐๕/๒๕๓๘ 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา     
๑ นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. สังคมศึกษา ๒๙/๐๖/๒๕๓๖ 
๒ นายสมาน  จ าปาทอง ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา ๒๒/๐๖/๒๕๓๐ 
๓ นางณัติยา  แท่นมณี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา – 

เศรษฐศาสตร์ 
๑๔/๐๓/๒๕๒๙ 

๔ นางสาวปณิดา  ศรีเฉลียว คร ู ศศ.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๐๒/๒๕๕๕ 
๕ นางชลฑิชา  วงศ์วิเศษ คร ู ศศ.บ. สังคมศึกษา-

ประวัติศาสตร์ 
๑๖/๐๗/๒๕๕๖ 

๖ นายพัฒนพงษ์  อนันต์ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ๑๙/๐๕/๒๕๕๗ 



๖ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก-โท เริ่มรับราชการ 
๗ นางสาวรุจิรัตน์  พวงโต ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ๑๖/๐๔/๒๕๕๘ 
๘ นายสัญชัย  กรอบมุข ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การบริหารรัฐกิจ ๑๕/๐๕/๒๕๕๘ 
๙ นายพิรักษ์  บุญศิริ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘ 

๑๐ นางพิกุล  มีใจเสือ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ๑๗/๑๒/๒๕๕๙ 
๑๑ นางสาววิภารัตน์  มาเจริญ ครูผู้ช่วย ค.บ (๕ ปี) สังคมศึกษา ๒๗/๑๐/๒๕๕๙ 

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์     
๑ นายจักรกฤษ  กราบกราน คร ู ค.บ. ฟิสิกส์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๔ 
๒ นางสุดา  กาญจนามัย ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. วิทยาศาตร์ ๑๗/๐๕/๒๕๒๑ 
๓ นางสุดาพร  อารีย์ ครูช านาญการ วท.บ. เคมี ๒๙/๑๐/๒๕๔๕ 
๔ นายกิตติศักดิ์  สิทธิสนธิ์ ครูช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๐๑/๐๗/๒๕๕๓ 
๕ นางสาวนิสา  ตาสว่าง คร ู วท.บ. เคมี ๒๔/๐๕/๒๕๕๔ 
๖ นางสาวรุ่งนภา  กองน้อย คร ู ค.บ. ชีววิทยา ๑๖/๐๗/๒๕๕๖ 
๗ นางสาวสุพพัต  ทัดเทียม ครูผู้ช่วย กศ.บ. ชีววิทยา ๑๕/๐๕/๒๕๕๘ 
๘ นางสาวละเอียด  อมตเวทิน ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์ ๐๔/๑๑/๒๕๕๖ 
๙ นางสาวแพรทิพย์  ภาควัตร ครูผู้ช่วย วท.บ. อุตสาหกรรมการเกษตร ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

๑ นางสาวศุภลักษณ์  สัมมาชีพ คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ 
๒ นางพัทยา  ฉัตรเท ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ๒๒/๐๕/๒๕๒๑ 
๓ นางปาริชาต  ร้อยภา ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ – 

อุตสาหกรรม 
๒๕/๐๙/๒๕๒๑ 

๔ นางสุรางค์  โฆษกิจจาวุฒิ ครูช านาญการ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์
จัดการ 

๒๐/๐๑/๒๕๒๗ 

๕ นายอนันต์  โพธิสัตย์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ๑๑/๑๒/๒๕๒๙ 
๖ นายสมโภชน์  หามนตรี ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ไฟฟ้า

อิเลคทรอนิกส์ – 
ช่างโลหะ 

๐๒/๐๕/๒๕๒๘ 

๗ นายบรรดล  กางกรณ์ ครูช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรม ๑๙/๐๕/๒๕๒๙ 
๘ นายณัฐพล  มีแสงเพชร ครูช านาญการ ศษ.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ 

๙ นางสาวศรัณยา  พรชัย ครูช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ๐๑/๐๖/๒๕๕๓ 



๗ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก-โท เริ่มรับราชการ 
๑๐ นางสมใจ  โพธิ์สามต้น คร ู วท.บ. เกษตรศาสตร์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๓ 
๑๑ นางพรศิริ  สังข์ทอง ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ 

๑๒ นางสาวชนิดา  เหมือนลูกอินทร์ คร ู บธ.บ. บัญชี ๒๒/๐๙/๒๕๕๔ 
๑๓ นางชมพู  พ้นทุกข์ ครูผู่ช่วย บช.บ. บัญชี ๑๕/๑๒/๒๕๕๙ 
๑๔ นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช ครูผู้ช่วย ตศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ๑๕/๑๒/๒๕๕๙ 
๑๕ นางสาวนภาพร  ตอนโคกสูง ครูผู้ช่วย วท.บ เกษตร ๒๗/๑๐/๒๕๕๙ 

 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
๑ นายอ านาจ  อินทสร ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. การบริหาร

การศึกษา 
๒๑/๐๖/๒๕๒๖ 

๒ นายวิบูลย์   ปิ่นเกตุ ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา ๑๕/๐๕/๒๕๒๑ 
๓ นายเฉลียว  มากประมูล ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา ๐๑/๐๓/๒๕๓๓ 
๔ นายอุดมศักดิ์  ฉัตรทอง ครูช านาญการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ๑๑/๐๙/๒๕๔๔ 
๕ นายพิชิตชัย  มากประมูล คร ู กศ.ม. บริหารการศึกษา ๑๕/๐๒/๒๕๕๕ 
 ฝ่ายสนับสนุนการสอน     

๑ นางสาวสายเพชร  เพชรอ าไพ ครูผู้ช่วย กศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว ๒๕/๐๒/๒๕๕๙ 
๒ นางสาวธัญยลักษณ์  พัวสุวรรณ ครูผู้ช่วย ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว ๒๕/๐๒/๒๕๕๙ 
 ลูกจ้างประจ า     

๑ นางระเบียบ  เตียเติมศุภผล พนักงานพิมพ์ดีด 4 ปวช. บัชช ี ๐๑/๐๕/๒๕๒๒ 
๒ นายวิรัตน์  ผดุงโภค ช่างสี  4 ป. 4 - ๐๑/๑๐/๒๕๓๓ 
๓ นายนิคม  เหรัญญิก พนักงานขับรถ ม. 3 - ๑๗/๐๖/๒๕๓๙ 
      
 ครูจ้างสอน     

๑ นางจีรวรรณ  สุขมังสา ครูอัตราจ้าง ปวส. นาฎศิลป์ ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ 
๒ นางสาวสุกานดา  ศรีพรม ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. เทคโนโลยีและ

การสื่อสาร
การศึกษา 

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ 

๓ นางกันตยา  ปองเกษม ครูอัตราจ้าง ปวส. การตลาด ๑๐/๐๕/๒๕๕๓ 
๔ นายฉัตรชัย   บุญศรี ครูอัตราจ้าง วท.บ. ศิลปะออกแบบ ๒๖/๐๔/๒๕๕๓ 
๕ นางสาวศิริกุล  รัตนไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ บธ.บ. บัญชี ๐๙/๐๗/๒๕๕๔ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก-โท เริ่มรับราชการ 
๖ นางสาวภัคภัสร์สร  สิงหบูลย์ ครูอัตราจ้าง บธ.บ. การตลาด ๐๑/๐๗/๒๕๕๗ 
๗ นายเอกชัย  พ่ึงพักดี ครูอัตราจ้าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
๑๕/๐๗/๒๕๕๗ 

๘ นางสาวนิธินันท์  ทรงประโคน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ชีววิทยา ๒๗/๐๗/๒๕๕๘ 
๙ นางสาวมณฑกานต์  เงินทอง ครูอัตราจ้าง กษ.บ ภาษาญี่ปุ่น ๒๘/๐๕/๒๕๕๘ 

๑๐ นายอิทธิพล  จันทร์มณี ครูอัตราจ้าง ค.บ. การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

๐๔/๐๖/๒๕๕๙ 

๑๑ นายสุชิน  ศิลธรรม ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙ 
๑๒ นายศตวรรษ  อดุลยรัตนพันธุ์ ครูอัตราจ้าง ศป.บ ศิลปกรรม ๒๑/๑๑/๒๕๖๐ 
๑๓ นางสาวดวงธิดา  เจริญสุข ครูอัตราจ้าง ค.บ. ดนตรีสากล ๑๗/๐๑/๒๕๖๐ 

 ลูกจ้างชั่วคราว     
๑ นางสมพร  ใบกุหลาบ แม่บ้าน ป. ๔ -  
๒ นายสมนึก  ศรีพุ่ม ท าความสะอาด ป. ๗ -  
๓ นางบุญเลิศ  สุวรรณศิลป์ แม่บ้าน ป. ๔ -  
๔ นางอรอนงค์  จันทร์วงศ์ แม่บ้าน ป. ๔ -  
๕ นางจีรวรรณ  แก้วสมบูรณ์ แม่บ้าน ม. ๓ -  
๖ นางชูศรี  ศรีพุ่ม แม่บ้าน ม. ๓ -  
๗ นางส า  ทองเหลือ แม่บ้าน ป. ๖ -  
๘ นายเขียน  ทองเหลือ ท าความสะอาด ป.6   

 
 
 

  



๙ 
 
  



๑๐ 
 



๑๑ 
 

แผนที่โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 

 

  



๑๒ 
 

แผนผังโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 
ข้อมูลผังโรงเรียน 

1  = เสาธงชาติ 
2 =  สนามฟุตบอล 
3 = พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
4 = ป้ายหน้าโรงเรียน 
5 = สแตนต์เชียร์ 
6 = ทางเดิน ที่พักรอบสนามฟุตบอล 
7 =  โดมสนามกีฬา กองทุนไฟฟ้า 
8  = หอประชุม “สุนทรธรรม” 
9 = อาคาข้างหอประชุม 
10 = สวนหย่อมน้ าตก 
11 = อาคาร ๑ 
12  = ร้านค้าสวัสดิการ 
13 = กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
14 = กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
15 = บ้านพักครูในโรงเรียน 
16  = โรงอาหาร ๑และ ๒ 
17 = ที่เก็บของงานอาคาร 
18 = ห้องน้ านักเรียนหญิง 
19 = ธนาคารโรงเรียน 
20 =  อาคาร ๒ 
21 =  อาคาร ๓ 
22 = อาคารคหกรรม 
23 = อาคารอุตสาหกรรม 
24 = ที่จอดรถโรงเรียน 
25 = ห้องน้ านักเรียนชาย 
26 = เกษตรกรรม ๑,๒ 
27 = ลานธรรม 
28 = ลานจอดรถครู 

  



๑๔ 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  โรงเรียนมีโครงการต่างๆที่รองรับในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน 
เช่น ด้านปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  และความประพฤติ 
 ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง จัดสอนเสริม  ติวเข้มให้กับนักเรียน  ทั้งนี้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
 ๔.  นักเรียนมีนความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๕.  นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา มีความเป็นประชาธิปไตย 
 ๖.  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อด าเนินชีวิต
ประชาคมอาเซียนได้ 
 ๗.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 
 ๘.  โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.  นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

  



๑๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
สถานภาพของโรงเรียน 

 
๒.๑  ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
    ๒.๑.๑  ด้านปริมาณ 

๑)  การรับนักเรียน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้  
ร้อยละ ๑๐๐  นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้ามาเรียนในจ านวนที่ใกล้เคียงกับนักเรียนในเขต
บริการ 
     ตารางแสดงที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๕๗,๒๕๕๘,๒๕๕๙) 
 

ระดับชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๑๓๑ ๑๒๕ ๒๕๖ ๑๔๗ ๑๖๓ ๓๑๐ ๑๘๙ ๑๕๔ ๓๔๓ 

ม.๒ ๑๓๓ ๑๔๐ ๒๗๓ ๑๓๗ ๑๒๕ ๒๖๒ ๑๔๖ ๑๕๘ ๓๐๔ 

ม.๓ ๑๕๑ ๑๓๐ ๒๘๑ ๑๒๕ ๑๓๓ ๒๕๘ ๑๓๐ ๑๒๘ ๒๕๘ 

รวมมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

๔๑๕ ๓๙๕ ๘๑๙ ๔๐๙ ๔๒๑ ๘๓๐ ๔๖๕ ๔๔๐ ๙๐๕ 

ม.๔ ๑๐๒ ๑๑๗ ๒๑๙ ๑๐๒ ๑๓๘ ๒๔๐ ๙๘ ๑๑๒ ๒๑๐ 

ม.๕ ๙๘ ๑๐๘ ๒๐๖ ๘๘ ๑๑๗ ๒๐๕ ๘๔ ๑๓๒ ๒๑๖ 

ม.๖ ๘๔ ๙๑ ๑๗๕ ๙๕ ๑๐๕ ๒๐๐ ๘๘ ๑๐๙ ๑๙๗ 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

๒๘๔ ๓๑๖ ๖๐๐ ๒๘๕ ๓๖๐ ๖๔๕ ๒๐๗ ๓๕๓ ๖๒๓ 

รวมทั้งหมด ๖๙๙ ๗๑๑ ๑,๔๑๙ ๖๙๔ ๗๑๘ ๑,๔๗๕ ๗๓๕ ๗๙๓ ๑,๕๒๘ 

๒)  อัตราการออกกลางคันไม่มี๓)  นักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 6  เข้าศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ 



๑๖ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา  สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงที่ ๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 
ล าดับ

ที ่
มาตรฐาน

ที ่
ชื่อมาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม 
๓ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
ดีมาก 

๔ ๔ ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุสมผล 

ดีมาก 

๕ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก 
๖ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต 
ดีเยี่ยม 

๗ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
๘ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
๙ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

๑๐ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม 

๑๑ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดีเยี่ยม 
๑๒ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม 
๑๓ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 
๑๔ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ดีเยี่ยม 
๑๕ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ดีเยี่ยม 

 



๑๗ 
 
ตารางท่ี ๑๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal  analysis) 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ยุทธศาสตร์ -   มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
    ของโรงเรียน โดยเน้นการน้อมน าหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็น 
    ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ของโรงเรียน 
    

-  ยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ซึ่งโรงเรียน 
   ล้อมาจากต้นสังกัดด าเนินการได้บางส่วน 
   เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่เกินอ านาจของ 
   โรงเรียน 
 

โครงสร้าง องค์กร 
การบริหารงาน 

-   มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
-   มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
     โครงสร้างการบริหาร 
-  ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารมีความ 
     เหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียน 
 

-  โครงสร้างการบริหารขาดความยืดหยุ่น 

ระบบองค์กร -  มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่น้อม 
    น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
    ประยุกต์ใช้ 
-  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
-  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ท าให้องค์กรเข้มแข็ง  
-  องค์มีการพัฒนา (OD) อย่างเป็นระบบ  
   ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
-  องค์กรมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
-  องค์กรมีความเป็นเอกภาพ 
 

-   ระบบการติดตามประเมินผลยังขาดความ 
    ชัดเจนการมีส่วนร่วมในการ 
    ด าเนินการ 

 
 
 
  



๑๘ 
 

ตารางที่ ๑๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal analysis)(ต่อ) 
 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ทักษะของบุคลากร -   บุคลากรเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้  
    ความสามารถ  ในวิชาชีพ 
-  บุคลากรมีความสามารถ ด้านดนตรีไทย 
-  บุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
-  บุคลากรมีความสามารถด้านกีฬา 
-  บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ 
   คอมพิวเตอร์ 
 

-  ขาดครูวิชาเอกศิลปะ 
-  ขาดครูที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ 

บุคลากร -  ก าลังใจเกินร้อย  ความเสียสละ  ความทุ่มเท  
    เต็มความสามารถ พร้อมให้บริการ 
-  ความสมัครใจท างานร่วมกัน  ความ 
   เตรียมพร้อมและรับปัญหาพร้อมกับแก้ไข 
   ร่วมกัน  ความรับผิดชอบ 
-  บุคลากรมีความพร้อม ความเสียสละ ตั้งใจ 
   ท างาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ในการ 
   ท างานร่วมกัน 
-  บุคลากรมีอายุเฉลี่ยไม่สูงมากเป็นครูเริ่มรับ 
   ราชการ 
 

-  ครูสอนไม่ตรงเอกการศึกษาที่จบ 
 

ความพร้อมของ
อาคารสถานที่  สื่อ 
การสอน และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็น  

-  ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น  สวยงาม 
-  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
-  มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนที่พอเหมาะดูแล 
   รักษาง่าย    
- โรงเรียนมีรถตู้ของโรงเรียน จ านวน 2 คัน  
 

-  อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 
-  สื่อการสอนยังไม่เพียงพอ 
 

 



๑๙ 
 

ตารางที่ ๑๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal analysis)(ต่อ) 
 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

รูปแบบการน าองค์กร -   มีรูปแบบและแบบแผนที่ชัดเจนโดยน้อม 
    น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
    ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
-   ท างานเป็นระบบ 
-   มีการวางแผนในการท างานได้ชัดเจน  
-   มีการจัดท าแผนงานไว้เป็นระบบ 
-   มีความร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมชื่น 
     ชมในความส าเร็จ 
 

-   การกระจายอ านาจยังด าเนินการได้ไม่มาก  
    เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

งบประมาณ -  ได้รับการสนับสนุนจากวัด  ชุมชน และ 
    หน่วยงานต่างๆ   
-  ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ 
    ปี อย่างมีคุณภาพ 
-  มีการบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลัก 
   ธรรมาภิบาล (Goodgovernace)  
    

 -  ขาดการวางแผนการใช้เงินให้คุ้มค่าใช้จ่าย  
    ไม่สมดูล 
-   ขาดการประเมินการใช้เงินและการใช้ 
    พัสดุอย่างคุ้มค่า  

 
 
 
 
 
  



๒๐ 
 

ตารางที่ ๑๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  (External analysis) 

 
ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ผู้รับบริการ -  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัด  
   การศึกษาของโรงเรียน 
-  ชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษา    
   ของโรงเรียน 
-  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้ความ 
   ร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนอย่างดีและ   
   สม่ าเสมอ   
 

-  อัตราการเกิดของเด็กต่ า 
-  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับ 
   และ มีฐานะยากจน 

สถานการณ์ทาง
การเมือง 

-  ระดับท้องถิ่น เช่น อบจ.ให้ความส าคัญกับ 
   การศึกษาและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การ  
   เรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และ   
   งบประมาณให้กับสถานศึกษามากขึ้น  
-  ระดับชาติ มีนโยบายต่างๆที่จะสนับสนุน  
   ให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เช่น การ 
   เตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  เป็นต้น  
 

-  ขาดความม่ันคงทางการเมือง 
-  มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 
-  มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงศึกษาธิการบ่อย 
-  นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ตามตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
-  มีการแตกความสามัคคี  ไม่ปรองดองสามัคคี 
   กันของคนในชาติ 
 

สภาพเศรษฐกิจ -  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาประยุกต์ใช้มากข้ึน  
 

-  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
   มีอาชีพไม่ม่ันคง ค่าตอบแทนต่ า  รายได้น้อย   
-  ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 
   สถานประกอบการในชุมชนมีน้อยมาก 
-  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี 
   ในชุมชนมีการจ้างงานน้อยมาก 
 

 
 



๒๑ 
 

ตารางที่ ๑๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  (External analysis) (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

สภาพแวดล้อม -  ที่ตั้งของโรงเรียนมีการคมนาคมที่สะดวก 
   หลากหลาย มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   มากมายเหมาะสมที่จะเรียนรู้และค้นคว้า  
   เช่น การท าเห็ดฟาง เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
และเลี้ยงไก่ 
  

-  ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบต่ า น้ าท่วมถึง 
 

สภาพสังคม -  สภาพสังคมเป็นสังคมแบบชนบท มี 
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเอ้ืออาทร 
   ต่อกัน  
-  บ้าน วัด โรงเรียน มีความสมัพันธ์ที่ดีเป็น 
   อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

-  เริ่มมีการน าวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตแบบ 
   สังคมเมืองมากขึ้น 
-  มีปัญหาครอบครัวแตกแยกและหย่าร้าง 
-  เริ่มมีปัญหาสังคมแบบสังคมเมืองมากขึ้น 
-  มีการย้ายถิ่นฐานไปท างานที่อ่ืน 
 

เทคโนโลยี -  ชุมชนมีคู่สายโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 
-  มีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย  
 

-  ปัญหาเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมท าให้ 
   ควบคุมการใช้เทคโนโลยีของเด็กและ 
   เยาวชนได้ยาก 
-  ปัญหาการติดโทรศัพท์มือของเด็กและ 
   เยาวชน 
-  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีแบบฟุ่มเฟือย 
-  ปัญหาเด็กขาดสมาธิ ขาดความอดทนในการ 
   รอคอย เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวย 
   ความสะดวกในด้านต่างๆมากมาย  
 

 
  



๒๒ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางของโรงเรียน   

 

   วิสัยทัศน ์     : VISION 
 
 

    โรงเรียนดีมีคุณภาพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 
   พันธกิจ        : MISSION 
 
 

๑.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒.  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นอาเซียนและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ๓.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกที่ดีต่อสังคม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอยุธยารักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
 ๕.  สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 เป้าประสงค ์       : GOAL 
 

๑.  นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  มีกระบวนการคิดและจิตส านึกท่ีดี  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่
ดี  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และความเป็นอยุธยา  มีจิตสาธารณะ  รักสิ่งแวดล้อม  ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพและความถนัด  มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและความสามารถศึกษาต่อ
ได้ตามความถนัดและความสนใจ  อย่างมีคุณภาพ 
 ๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  โปร่งใส  เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ที่มุ่งสู่ความเป็นอาเซียนและมาตรฐานสากล  โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๕.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์  บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้ 
  



๒๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา( Strategy ) 

 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน ( Strategy ) 
              โรงเรียนภาชี “สนุทรวิทยานุกูล”  มีกลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากล  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาภูมิทัศน์  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อให้มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิต  และมีส านึกพลเมือง 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษ์
สิ่งแวดล้อมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๗  ปลูกฝังนักเรียนให้รักและดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รักการออกก าลังกาย  ปลอดจาก
สารเสพติด  และอบายมุข  ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๘  ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีส านึก
พลเมืองที่ดี  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และความเป็นอยุธยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๙  บริหารจัดการโรงเรียนอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรและบุคลากรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๒๕ 
 

ส่วนที่ ๕ 

กรอบกลยุทธ์ 
               
กรอบกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึน  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ 
               มาตรฐานสากล  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ(ผ่าน
ขีดจ ากัดล่าง)ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
 

๖๕ ๗๕ ๘๕ ๙๕ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

๖๕ ๗๕ ๘๕ ๙๕ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖๕ ๗๕ ๘๕ ๙๕ 

 
 

  



๒๖ 
 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒.  ครูมีความรู้
ความสามารถในด้าน
จัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

๑.  ประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และนิเทศแบบ 
กัลยาณมิตร 
 

๑.  ร้อยละของครูที่ ผ่าน
การประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๑.  ร้อยละของครูที่จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 ๒.  ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 ๓.  ร้อยละของครูที่
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 ๔.  ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
  



๒๗ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาภูมิทัศน์  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและ 
                ภายนอกห้องเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓.  พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้มีความร่ม
รื่นสวยงาม น่าอยู่ น่า
เรียน มีความ
ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑.  ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให้แข็งแรง 
มั่นคง และสวยงามอยู่
เสมอ 
 

๑.  โรงเรียนมีอาคารเรียน
และอาคารประกอบที่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แข็งแรง มั่นคง 
และสวยงามอยู่เสมอ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  ปรับปรุง  ดูแลและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม 
น่าอยู่น่าเรียน มีความ
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่ม
รื่นสวยงาม น่าอยู่  
น่าเรียน มีความปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔.  จัดให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์ และพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความเป็นประชาคม
อาเซียน  และ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๑.  จัดหาHardware 
และSoftwareส าหรับ
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

๑.  โรงเรียนมีHardware 
ส าหรับการบริหารจัดเพียงพอ
กับความต้องการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  โรงเรียนมีHardware 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนที่เพียงพอกับความ
ต้องการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓.โรงเรียนมี Softwareส าหรับ
การบริหารจัดการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๔.โรงเรียนมี Softwareส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่
เพียงพอกับความต้องการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๑.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 ๔.  จัดให้มีข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู้ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาคม
อาเซียน และโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๑.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



๒๙ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการที่ 
                   หลากหลายเพ่ือให้มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๕.  โรงเรียนจัด
หลักสูตรที่ส่งเสริม
ความถนัดและ
ศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

๑.  จัดหลักสูตรที่ส่งเสริม
ความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรที่
ส่งเสริมความถนัดและ
ศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

อย่าง
น้อย ๑    
หลัก 
สูตร 

อย่าง
น้อย ๑    
หลัก 
สูตร 

อย่าง
น้อย ๑    
หลัก 
สูตร 

อย่าง
น้อย ๑    
หลัก 
สูตร 

 ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายและมี
คุณภาพ 
 

๑. ร้อยละของห้องเรียนที่
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

ม.๑,๔ ม.๒,๓ ม.๒, 

๓,๕,๖ 

ทุกชั้น 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
                   ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖
๑ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๖.  ผู้เรียนรว่มกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมเป็นพลเมือง
ของประชาคม
อาเซียนและพลโลก 
 

๑.  ส่งเสริมผู้เรียน ให้มี
จิตสาธารณะ  

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๗  ปลูกฝังนักเรียนให้รักและดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รักการออกก าลังกาย  ปลอดจากสารเสพติด   
                    และอบายมุข  ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖
๑ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๗.  ผู้เรียนได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือ 
ให้มีประสิทธิภาพ มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตนอย่าง เหมาะสม
ตาม สถานะของ 
นักเรียนโรงเรียน
ภาชี”สุนทรวิทยานุ
กูล” และ เป็น
เยาวชนที่ดี ของ
สังคม 

๑.  ผู้เรียนทั้งหมดได้รับ
การ ดูแลช่วยเหลือให้มีสุข 
นิสัย สุขภาพกาย และ 
สุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียน ที่
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือให้
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ 
สุขภาพจิตที่ดี 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๒.  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมี 
จ านวนร้อยละ ๓ ของ 
นักเรียนทั้งหมด ส่งเสริม
ความมี ระเบียบวินัยที่ 
เหมาะสมตามสถานะ ของ
นักเรียนโรงเรียน ภาชี 
“สุนทรวิทยานุกูล”และ
เป็น เยาวชนที่ดีของสังคม 

๑. ร้อยละของผู้เรียน กลุ่ม
เสี่ยงได้รับ การศึกษาเป็น
ราย กรณีและได้รับการ 
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

๓.  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมี 
จ านวนร้อยละ ๓ ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียน กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการส่งเสริมความ
มีระเบียบวินัยที่ 
เหมาะสมตามสถานะ 
ของนักเรียนโรงเรียน 
ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 
และเป็น 
เยาวชนที่ดีของสังคม 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
กลยุทธ์ที่ ๘  ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีส านึกพลเมืองที่ดี  มี   

                    ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และความเป็นอยุธยา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.  ผู้เรียนรักและ
เทิดทูนสถาบัน  ชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  มี
ส านึกพลเมืองที่ดี  มี
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

๑.   ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีความตระหนัก  และ
มีความมุ่งมั่นในการ
ด ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้คง
อยู่ตลอดไป 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรักเทิดทุนสถาบันชาติ 
ศาสน์พระมหากษัตริย์ 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๙  บริหารจัดการโรงเรียนอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  

๑.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยใช้รูปแบบ
PDCA 

๑.  ร้อยละของงานและ
โครงการที่ใช้ระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดยใช้
รูปแบบPDCA 

๗๕ 
 
 
 
 

 

๘๐ 
 
 
 
 

 

๘๕ 
 
 
 
 

 

๙๐ 
 
 
 
 

 
๒.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

๑.  ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



๓๒ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 ๓.  จัดโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน
และครอบคลุมภาระ
งาน 
 

๑.  ร้อยละของบุคลากรที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
โรงเรียน(Best Practice) 
 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๔.  มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการเพ่ือการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 

๑.  ร้อยละของภาระงานที่มี
การกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการเพื่อการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๕.  มีระบบการติดตาม
งานที่รวดเร็ว ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 

๑.  ร้อยละของภาระงานที่มี
ระบบการติดตามงานที่
รวดเร็ว ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.  จัดจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 

๑.  โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.  จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

๑.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๓๓ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 ๓.  จัดระบบบริหาร
สารสนเทศ 

๑.  โรงเรียนมีข้อมูล 
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่เป็น
ระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๔.  ด าเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.  ร้อยละของโครงการที่
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.  ร้อยละของกิจกรรมที่
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๕.  จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๑.  โรงเรียนมี
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 ๒.  ร้อยละของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



๓๔ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 ๖.  จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.  โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 ๗.  จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑.โรงเรียนจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
เมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.  จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.  ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า วิสัยทัศน์ 
ด้านการบริหารจัดการ 
และสื่อสารได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. ประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
และนิเทศแบบ 
กัลญาณมิตร 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่  
  ผ่านการประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ 
ด้านการบริหารจัดการ และ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



๓๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรและบุคลากรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
                      การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.  โรงเรียนสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนา
ของโรงเรียนในระดับ
ท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน 
 

๑.  ระดมทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
1.1  รายได้จาก
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้น เช่น กิจกรรม
ธนาคารขยะเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียน เป็นต้น 
1.2  ขอรับการ
สนับสนุนจากชุมชน 
 
1.3 ขอรับการ
สนับสนุนจากอ.บ.ต. 
 
1.4 ขอรับการ
สนับสนุนจาก อบจ.
พระนครศรีอยุธยา 

๑. โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
1.1  โรงเรียนมีรายได้จาก
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียน เป็นต้น 
 
1.2  โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากชุมชน 
1.3 โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนโครงการของ
โรงเรียน จากอ.บ.ต. 
1.4 โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนโครงการของ
โรงเรียนจาก อบจ.
พระนครศรีอยุธยา 
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๓๖ 
 

ส่วนที่ ๖ 
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 

 
              เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้จึงได้
ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
กลยุทธ์ ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึน  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากล  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                           ๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       -  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระฯ 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร์(ภายใน) 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาศาสตร์ 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปะ 
       -  การแข่งขันทักษะทางวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
       -  อ านวยความสะดวกทางวิชาการ 
       -  อบรมการใช้ GSP 
       -  พ่ีสอนน้อง 
       ๒.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
       -  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       -  งานนิเทศและงานแผนงานวิชาการ 
       -  นักเรียนเรียนรวม 
       -  แนะแนวสัญจร 
       -  ติดตามผลการศึกษาต่อ 
       -  ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
       -  คลินิกให้ค าปรึกษา 
       -  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 



๓๗ 
 
       ๓.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
       -  สถานศึกษาพอเพียง 
       -  เศรษฐกิจพอเพียง 
       ๔.  โครงการก้าวไกลสู่อาเซี่ยน 
       -  นิทรรศการวันอาเซียน 
       -  วันอาเซียน 
 
กลยุทธ์ ที่ ๒  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.  โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
       -  แก้ปัญหาการอ่าน 
       -  Open house 
       -  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
       -  พัฒนา/ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 
       -  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       -  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้สังคม 
       -  พัฒนาสื่ออาเซียน 

๒.  โครงการพัฒนากระบวนการคิด 
       -  วันสุนทรภู่ 
       -  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
       -  ปลูกฝังคุณธรรม 
       -  ค่ายคณิตศาสตร์ 
       -  .Einglish camp 
       -  วัน Christ mas 
       -  แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
       -  นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
       -  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
       -  พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และนักเรียน 
 



๓๘ 
 
กลยุทธ์ ที่  ๓  พัฒนาภูมิทัศน์  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียน 
                  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.  โครงการภาชีพัฒนา 
       -  พัฒนาสถานที่และสาธารณูปโภค 
       -  โสตทัศนศึกษา 
       -  ห้องสมุด 
       -  พัฒนาห้องภาษาไทย 
       -  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 
       -  ห้องปฏิบัติการวิทย์ 
       -  ศูนย์การเรียน 
       -  ห้องคณิตศาสตร์ 
       -  ส่งเสริมคุณภาพงานแนะแนว 
 
กลยุทธ์ ที่ ๔  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.  โครงการส่งเสริมบุคลากรมืออาชีพ 
       -  งานวิจัยและพัฒนาครู 
       -  พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
       -  พัฒนาบุคลากร(กลุ่มสาระ) 

๒.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ICT   
       -  พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายส่วนกลางของโรงเรียน 
       -  พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
       -  ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน E-Lectronic , E-Classroom พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน 
       -  ซ่อมแซมเครื่องฉายภาพ Projector 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
กลยุทธ์ ที่  ๕  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

        ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
       -  ตลาดนัดสู่อาชีพ 
       -  Big cleaning Day 
       -  เปิดโลกการศึกษาและอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รักษ์               
สิ่งแวดล้อมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๑.  โครงการคนดีศรีสุนทร 

       -  ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
       -  ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน อย่างหลากหลาย 
       -  ส่งเสริมระเบียบวินัย และคุณธรรม 
       -  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       -  วันส าคัญทางศาสนา 
       -  วันส าคัญของชาติ 
       -  การอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒.  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       -  ทัศนศึกษา 
       -  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
       -  พัฒนาวิชาการ 

      -  การบริการสารสนเทศ ICT 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๗  ปลูกฝังนักเรียนให้รักและดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รักการออกก าลังกาย  ปลอดจาก 
สารเสพติด  และอบายมุข  ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๑.  โครงการสุขกายสบายจิต 

       -  ป้องกันยาเสพติด 
       -  ส่งเสริมแข่งขันทักษะศิลปะและดนตรีไทย 
       -  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
       -  พัฒนาศักภาพด้านดนตรีสากล 
       -  พัฒนาศักภาพด้านนาฎศิลป์ 
       -  งานโภชนาการ 
       -  กีฬาสีภายใน 
       -  กีฬาระหว่างโรงเรียน(กีฬาปาริชาติ,กีฬาจังหวัด) 
       -  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
       -  ปรับปรุงสเต็สเชียร์ 
       -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนพละ 

 

กลยุทธ์ที่ ๘  ปลูกฝังใหน้ักเรียนรักและเทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีส านึก 
พลเมืองที่ดี  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และความเป็นอยุธยา 

      ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๑.  โครงการโรงเรียนสุจริต 

       -  ค่ายเยาวชนคนดี 
 

กลยุทธ์ที่ ๙  บริหารจัดการโรงเรียนอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
      ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
       -  งานประกันคุณภาพ 
       -  รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 



๔๑ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรและบุคลากรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
         ๑.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
       -  ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       -  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูประจ าปีและให้ก าลังใจในโอกาสต่างๆ 
       -  พัฒนาบุคลากรรอบด้าน 
       -  การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
         ๒.  โครงการภาชีสัมพันธ์ 
       -  กรรมการสถานศึกษา 
       -  งานประชาสัมพันธ์ 
       -  วารสารช่อม่วง 
       -  งานสัมพันธ์ชุมชน 
       -  ระดมทรัพยากร 
       -  จดหมายข่าว 

๓.  โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 
       -  พัฒนาการเรียนการสอน 
       -  สารสนเทศ 
       -  รับนักเรียน 
       -  วัดผล 
       -  งานทะเบียน 
       -  สารสนเทศวิชาการ 
       -  งานเลขานุการวิชาการ 
       -  งานพัสดุ 
       -  สารบรรณ 
       -  การเงิน 
       -  วัสดุส านักงานแผนฯ 
       -  จัดซื้อส านักงานทั่วไป 
       -  วัสดุส านักงานภาษาไทย 
       -  วัสดุส านักงานต่างประเทศ 



๔๒ 
 
       -  วัสดุส านักงานพลศึกษา 
       -  พัฒนาการเรียนการสอน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
       -  รายงานผลการด าเนินงาน 

๔.  โครงการภาชีพัฒนา 
       -  พัฒนาสถานที่และสาธารณูปโภค 
       -  โสตทัศนศึกษา 
       -  ห้องสมุด 
       -  พัฒนาห้องภาษาไทย 
       -  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา 
       -  ห้องปฏิบัติการวิทย์ 
       -  ศูนย์การเรียน 
       -  ห้องคณิตศาสตร์ 
       -  ส่งเสริมคุณภาพงานแนะแนว 

  



๔๓ 
 

ส่วนที่ ๗ 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

๑.  การบริหารแผน 
               โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ  ๖ ประการดังนี้  
               ๑) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  
               ๒) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท าให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               ๓) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
               ๔) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
               ๕) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 
พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
                    ๖) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๒.  การก ากับติดตาม  
 

               โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”  ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจร
คุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
           ๑) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                   -  วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  

-  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                           -  ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                           -  งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  

-  มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
            ๒) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

-  มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  



๔๔ 
 

-  มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
-  มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
-  สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
-  สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

            ๓) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
-  ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
-  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
-  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
-  ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
-  ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  

           ๔) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
                           -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
                           -  มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผนจัดท า 

   โครงการในครั้งต่อไป  
                           -  ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
 

๓.  ระบบการติดตามประเมินผล 
   โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลกาบริหาร 

จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                           ๑)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
                           ๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
                           ๓)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           ๔)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           ๕)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ      
                                  ๕.๑) ระยะที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
                                  ๕.๒) ระยะที่ ๒  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการ  
               เสร็จสิ้นแลว้               
                           ๖). น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษา
วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

 



๔๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 



๔๗ 
 

ก 

ค าน า 

 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” (Strategy Planning) พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของ
โรงเรียนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม  น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด  
และได้น ามาจัดท าแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด  ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”  ฉบับนี้จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้
จะเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ต่อไป  

 

 

       โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 

                                                                                ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 

                                                                                   



๔๘ 
 

 

สารบัญ 

 

              เรื่อง                                                                                                   หน้า     

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
          ประวัติโรงเรียน                            ๑ 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน                                                                                     ๑ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                           ๑๓ 
ส่วนที่  ๒  สถานภาพสถานศึกษา          
 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา                                                                  ๑๔                                                       
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                                   ๑๕              
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal analysis)                                             ๑๖                                     
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External analysis)                                          ๑๙                                                                                           
ส่วนที่ ๓  ทิศทางของโรงเรียน               
 วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                              ๒๑    
 พันธกิจ  (Mission)                                                                                             ๒๑    
 เป้าประสงค์ (Goal)                                                                                            ๒๒ 
ส่วนที่  ๔  กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน(Strategy)    

 กลยุทธ์ระดับโรงเรียน                                                                                          ๒๓ 
ส่วนที่ ๕  กรอบกลยุทธ์                                                                                             ๒๔ 
ส่วนที่ ๖ โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์                                                                ๓๕                             
ส่วนที่ ๗ แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 การบริหารแผน                                                                                                 ๔๒ 
 การก ากับติดตาม                                                                                               ๔๒ 
 ระบบการติดตามประเมินผล                                                                                  ๔๓ 
ภาคผนวก 
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๕๐ 
 

 


