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ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 โรงเรียนอินทุ

ภูติพิทยา ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ นักเรียน คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า ซึ่งได้

ช่วยกันเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหา ทิศทางที่จะพัฒนาแก้ไข วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนบทเรียนที่ได้รับด้าน

ต่าง ๆ ของการด าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการวางแผนการ

ด าเนินงานระยะต่อไป นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ศึกษาข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษา

ในอนาคต เพ่ือให้ผลผลิต คือ นักเรียน โรงเรียนอินทุภูติพิทยาเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข 

จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายดังที่กล่าวมา โรงเรียนอินทุภูติพิทยาขอตั้งปณิธานว่าจะใช้แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอินทุภูติพิทยา    

ทีต่ั้ง  เลขที่ 181 ม.1  ต าบลพรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสไปรษณีย์ 65150  โทรศัพท์ 055-369492  โทรสาร 055-369492 

E-mail    Inthuputhaeab@hotmail.com 

Website   http://www.inthuputh.com 

*ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 
*เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 *เนื้อท่ี   9  ไร่ 

 *เขตพ้ืนที่บริการ  ตั้งอยู่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชนบริเวณโรงเรียน ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
และนักเรียน 

2.1 สภาพสังคมของชุมชน 

ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุก
ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนอยู่ในระดับดี บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่วัด จ านวน 3  
แห่ง คือ 1.วัดกรับพวงใต้  2.วัดเทพชุมนุม  3.วัดใหม่พรหมพิราม  ตลาดสดอ าเภอพรหมพิราม  ส านักงาน
ที่ดิน อ าเภอพรหมพิราม  สถานศึกษาสังกัดจ านวน 2 แห่ง  คือ 1.โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ  สังกัด
เทศบาลต าบลพรหมพิราม  2.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  เขต  39  
ที่ว่าการอ าเภอพรหมพิราม สถาบันการเงิน สถานีต ารวจภูธรพรหมพิราม  โรงพยาบาลพรหมพิราม  
ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพหลักของประชากรในชุมชน ได้แก่ งานบริการ  เกษตรกรรม  รับจ้าง  ธุรกิจส่วนตัว  
ค้าขาย  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ      
2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน   
 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  30,000 บาท 
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2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง 

  ผู้ปกครองส่วนใหญ่   จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จนถึงระดับปริญญาตรี  
อาชีพหลักของผู้ปกครอง ได้แก่ งานบริการ  รับจ้าง  ธุรกิจส่วนตัว   ค้าขาย   เกษตรกรรม เนื่ องจากเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

2.4 ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
เพศ 

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา ชาย หญิง 

1 นางจุฑานัสม์ เอ่ียมเกษมมาศ  √ ผู้รับใบอนุญาต ปริญญาโท 

2 นายวิศิษฏ์ ตรีทิพยบุตร √  ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 

ครูประจ าการ 

ปริญญาโท 

3 นางปราณี พงษ์ตระกูล  √ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ครูประจ าการ 

ปริญญาตรี 

4 นางสาวกชพรรณ เข็มทอง  √ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ครูประจ าการ 

ปริญญาตรี 

5 นางธินันต์ ทองเนียม  √ หัวหน้างานฝ่ายธุรการการเงิน 

ธุรการ 

ปวช. 

6 นางสาวอรไพลิน         เซ็งมา  √ หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

ครูประจ าการ 

ปริญญาตรี 

7 นางสาวเฉลา ขวัญทอง  √ ครูประจ าการ ปริญญาตรี 

8 นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์ √  ครูประจ าการ ปริญญาตรี 

9 นายทศพล             โพธิ์คง √  ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี 

10 นายเรืองฤทธิ์ อยู่ยัง √  ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี 

11 นางสาวจันทิมา แก้วประเสริฐ  √ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี 

12 นางสมบัติ สอนชัย  √ นักการภารโรง - 
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2.5 ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2.6 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่งทางสังคม ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษา 

1 นางจุฑานัสม์     เอ่ียมเกษมมาศ ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 

2 นางสาวกชพรรณ   เข็มทอง ผู้แทนครู กรรมการ 

3 พระครูอุภัยโกศล(เจริญ) ผู้ทรงคณวุฒิ กรรมการ 

4 นายประโยค   สอนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 นางสาวจันทิมา   กุลมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายสหรัฐ   ตรีทิพยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 นางปัญญา   ต่ายตามศึก ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

8 นายวิศิษฎ์          ตรีทิพยบุตร ผู้อ านวยการและผู้จัดการ กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

1 11 23 34 

2 5 6 11 

3 6 15 21 

4 6 9 15 

5 6 8 14 

6 2 10 11 

รวม 36 71 107 
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3. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
       -  ห้องสมุด  
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 -  ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ 
 -  ห้องโสตทัศน์ศึกษา 
 -  สวนสมุนไพร 
 -  สวนเกษตร 
 -  เรือนเพาะช า 
 -  ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
3.2 แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 -  วัดเทพชุมนุม วัดกรับพวงใต้ วัดใหม่พรหมพิราม   
 -  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคุ้งเตาเหล้า  
 -  เขื่อนนเรศวร  
 -  ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 -  ชมรมศิลปะพ้ืนบ้าน ประเภทมังคละ บ้านกรับพวงกลาง 
 -  สถานีประมงน้ าจืด  ต าบลพรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 

-  แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาหมู่บ้านวังมะสระ  ต าบลพรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด 
พิษณุโลก 

 -  เรือนเพาะเห็ด ต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
3.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 

2 โทรทัศน์ 3 เครื่อง 

3 เครื่องขยายเสียง 2 ชุด 

4 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 

5 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

6 เครื่องท าน้ าเย็น 4 เครื่อง 
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4. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (Inthuputhipittaya School) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  เปิดท า

การสอน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้ก่อตั้งอาคารเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2490  การตั้งชื่อของโรงเรียน ได้ใช้ชื่อ “โรงเรียนอินทุภูติพิทยา” ซึ่งได้ตั้งชื่อโรงเรียนตามราชทินนาม

ของ พระยาอินทุภูติภักดี (เล็ก อินทุภูติ) ซึ่งเป็นนายอ าเภอคนแรก ของอ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก  และเป็นบิดาของเจ้าของสถานที่  ที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาคนแรก  คือ นางสังเวียน  เจริญการ 

 ครูใหญ่โรงเรียนอินทุภูติพิทยาคนแรก    คือ นายศิริ  กิติมานนต์ 

 ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน     คือ นางจุฑานัสม์  เอ่ียมเกษมมาศ 

ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาคนปัจจุบัน คือ นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร 

 

ปีการศึกษา 2491 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  

1- 3 มีนักเรียนครั้งแรก 35 คนเก็บค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 25 บาท ค่าบ ารุงไม่เก็บ 

 นางสังเวียน เจริญการ ได้แต่งตั้งให้ นางกัน อินทุภูติ เป็นผู้จัดการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 

ปีการศึกษา 2492 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนประจ าเดือน ประเภทรายหัวจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2496 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพ่ิมขึ้น  อีก  

1 ชั้น และนางสังเวียน เจริญการ ผู้รับใบอนุญาตให้แต่งตั้ง                                                  

นายสมบูรณ์ ศรีอุบล เป็น  ผู้จัดการแทน นางกัน อินทุภูติ 

ปีการศึกษา 2497 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มข้ึนอีก 1 ชั้น 

ปีการศึกษา 2498 โรงเรียนได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มข้ึนอีก 1 ชั้น และ              

นางสังเวียน เจริญการ ผู้รับใบอนุญาตได้แต่งตั้งให้ นายศิริ กิติมานนต์                            

เป็นผู้จัดการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาแทนนายสมบูรณ์ ศรีอุบล 

ปีการศึกษา 2501 กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนอินทุภูติพิทยาเท่ากับ                   

โรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นไป 
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ปีการศึกษา 2502 โรงเรียนได้ก่อสร้างศาลาดิน ทางด้านขวาของอาคารเรียน เพ่ิมเติม                       

ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร ใช้เป็นห้องเรียนได้ 4 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2503 โรงเรียนมีเด็กนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนประมาณ 480 คน มีครูประจ า 14 คน 

โรงเรียนได้รื้ออาคารเรียนศาลาดินหลังเดิมและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ข้ึนหลังหนึ่ง 

ซึ่งใช้เป็นได้ทั้งอาคารเรียนและห้องประชุมขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 30 เมตร และ

พร้อมสร้างบ้านพักครู 1 หลัง บริเวณหลังอาคารเรียน 

ปีการศึกษา 2504 โรงเรียนได้สร้างบ้านพักครูเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลังหนึ่งบริเวณอาคารเรียน 

 
ปีการศึกษา     

2505 – 2506 

โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมเนื่องจากมีเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 460 คน  เป็น 530 

คน มีครูทั้งหมด 18 คน โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียนขึ้นออกไปข้างละ 9 เมตร รวม

เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 46 เมตร และมีจ านวนห้องเรียน 10 

ห้องเรียน 

ปีการศึกษา     

2508 - 2510 

โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมลักษณะอาคารชั้นเดียวเป็นลักษณะอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 56 เมตร เนื่องจากเด็กนักเรียน

เพ่ิมข้ึนจาก 530  คนเป็น 722 คน 

ปีการศึกษา    

2511 – 2517 

โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นลักษณะชั้นเดียว 1 หลัง อาคารเรียนกว้าง 8 

เมตร ยาว 26 เมตร เนื่องเนื่องจากเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 722  คน   เป็น 1,181 คน 

ปีการศึกษา 2519 เด็กนักเรียนของโรงเรียนเริ่มลดลงจาก 1,181 คน ลงเหลือ 890 คน                           

เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาภาครัฐบาลเริ่มเปิดขยาย 

ปีการศึกษา 2520 เด็กนักเรียนของโรงเรียนได้ลดลงเหลือ 844 คน ในปีนี้โรงเรียนได้ขออนุญาต   เปิดเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่จ านวนนักเรียนได้ลดลงเพราะมีนักเรียนเรียน ชั้นมัธยมปลาย

น้อยลงและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอได้ขยายรับนักเรียน   จึงท าให้ผู้ที่มาสมัคร

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนลดลงด้วย 
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ปีการศึกษา 2529 จ านวนนักเรียนเพิ่มมากกว่าปีการศึกษา 2528 สิบคนเศษ กล่าวคือ มีจ านวนนักเรียน

ทั้งสิ้น 588 คน และจ านวนครู 27 คน จัดเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน จัด 

V.D.O และ Tape V.D.O เพ่ือการศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน

โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

ปีการศึกษา 2530 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่าปีการศึกษา 2529 แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  น้อย

กว่าเดิมเพราะโรงเรียนขออนุญาตท ากิจกรรม รักษาดินแดนไม่ได้ 

ปีการศึกษา 2531 จ านวนนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ลดลง 10 คนเศษ 

 
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้ขอขึ้นค่าเล่าเรียนเล็กน้อย กล่าวคือ ขอจัดเก็บค่าเล่าเรียนใน                        

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ 1,000 บาท และค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปีละ 1,300 บาท นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้นักเรียนได้รับทุนของโรงเรียน โดย

ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนประมาณปีการศึกษาละ 100 ทุน 

ปีการศึกษา 2534 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสเพ่ิมข้ึน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเขตอ าเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก ท าให้

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลดลง 

ปีการศึกษา 2535 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ยังคงเปิดโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ิมข้ึนโรงเรียนของกรมสามัญศึกษาเปิดเพ่ิมข้ึนอีก    1 แห่งโรงเรียนมัธยม

ประจ าอ าเภอประกาศให้นักเรียนเรียนฟรี มีผลกระทบต่อจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1ของโรงเรียนลดลง 

ปีการศึกษา 2536 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 4 คน เป็นอันดับ 

3 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่

เก็บค่าเล่าเรียนและมีการแจกหนังสือเรียนให้ฟรีดังนั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้วยจ านวน

นักเรียนไว้จึงต้องงดเก็บค่าเล่าเรียนปีละ 1,000 บาท โดยขอเก็บค่าบ ารุงคนละ 300 

บาทต่อปี เป็นเหตุให้รายได้ลดลงทันที 
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ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนมีโอกาสรับนักเรียนเข้าเรียนน้อยลงจากผลกระทบของโรงเรียนขยายโอกาสของ

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และประชากรในเขตอ าเภอพรหม

พิรามที่เกิดใหม่ลดลงจึงมีนักเรียนเข้าเรียนน้อยลงตามด้วย  โรงเรียนรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เพียง 22 คน และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เพียง 90 คน

เท่านั้น และกระทรวงศึกษาธิการยังคงอนุมัติให้โรงเรียนเก็บค่าเล่าเรียนได้เท่าเดิม ยังคง

บังคับให้โรงเรียนท ามาตรฐานการศึกษา จึงส่งครูเข้าอบรมการท ามาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนเอกชน จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 134 คน มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 326 คน นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้จ านวน 9 

คน สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามได้  จ านวน 25คน มีครูสอนประจ าการ 19 คน มี

นักเรียนทั้งหมด 400 คน 

ปีการศึกษา 2542 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                        

มี 140 คน ศิษย์เก่ามีส่วนเข้ามาดูแลช่วยเหลือ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน          

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร เข้ามาเป็นผู้จัดการช่วยบริหารงาน ปีการศึกษานี้นักเรียนสอบ

โควตาเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ถึง 8 คน เข้าสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามจ านวน 30 

คน จ านวนครูประจ าการ 19 คน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 448 คน เพิ่มข้ึน 48 คน 

 
ปีการศึกษา 2543 ครูใหญ่ นายศิริ กิติมานนต์ สุขภาพอ่อนแอ และแต่งตั้งนายสมพร ยกตรี                

ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการแทนครูใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จนกระทั่ง                               

นายศิริ กิติมานนต์ ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ ถึงแก่กรรมใน                                 

วันที่ 12 มีนาคม 2543 นางสุมณี กิติมานนต์ ผู้เป็นภรรยาจึงต้องรับหน้าที่                      

เป็นผู้รับใบอนุญาตต่อจากเจ้าของเดิม โดยมีนายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร เป็นผู้จัดการ      

นายสมพร ยกตรี ผู้ช่วยครูใหญ่รักษาการแทนครูใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนน้อยลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากนักเรียนไม่สนใจเข้าศึกษาต่อใน

ระดับสามัญ มีนักเรียนทั้งหมด 415 คน ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ยังคงเก็บค่าเล่าเรียน

เท่ากับปีที่แล้ว ถนนหน้าโรงเรียนสร้างเป็นถนนคอนกรีตและท ารั้วลวดหนามล้อมรอบ

บริเวณโรงเรียน 
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ปีการศึกษา 2545 นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้จัดการได้รับโอนเป็นผู้รับใบอนุญาตจาก นางสุมณี กิติมานนต์ 

ท าให้มีการบริหารงานบุคลากรดีขึ้น จัดเป็นหมวดหมู่ 4 ฝ่าย แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ,

ฝ่ายปกครอง , ฝ่ายบริการ และฝ่ายธุรการ พร้อมกับแยกงานเป็นสัดส่วนรับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ปรับปรุงห้องน้ า ชาย -  หญิง  ปลูกต้นไม้

เพ่ิมเติม ทาสีอาคารเรียนเปลี่ยนโต๊ะไม้ เป็นเก้าอ้ีเลคเชอร์ ด้านบุคลากรลาออก 5 คน 

ผู้จัดการได้แต่งตั้งนางปราณี พงษ์ตระกูล เป็นผู้ช่วยครูใหญ่รักษาการแทนครูใหญ่

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา และแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ในเวลาต่อมา รัฐบาลประกาศให้งดเก็บค่า

เล่าเรียนทุกระดับชั้น รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 60 คน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 106 คน สรุปมีนักเรียนทั้งหมด 377 คน แต่ในระหว่างปีก็มี

นักเรียนลาออกไปบ้าง 

 
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติมศาลาข้างอาคารเรียน 2 ชั้น เป็นศาลาพระ มีการอัญเชิญพระ

พุทธชินราชมาประดิษฐานที่ศาลาพระเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนมีการสร้างรั้วรอบศาล

พระยาอินทุภูติภักดี โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิเชฐ ชินประภาพ ศิษย์เก่า

และอดีตผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เข้ามา

ท าหน้าที่รองผู้จัดการดูแลงานวิชาการและการบริหารงานโรงเรียน ภายใต้นโยบายของ

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ยังได้รับ ความอนุเคราะห์

จากสมาคมศิษย์เก่าอินทุภูติพิทยากรุงเทพฯ มอบเงินทุน                 เพื่อการศึกษาให้

โรงเรียนน ามาจัดซื้อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนกา

สอนให้มากยิ่งข้ึน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย งานเปิดโลกการเรียนรู้

เส้นทางสู่ อ.พ. ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีออกร้านกิจกรรมแสดงความสามารถ , การไป

ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่พิษณุโลก – ระยอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า

ระยอง  เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ณ อู่ต่อเรือสัตหีบ และสุดท้ายพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2547 ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี

โดยได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ในปีนี้มี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 147 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 202 คน มี

ผู้บริหาร 3 คน ครูประจ าการ 7 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน   



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 10 

 

ปีการศึกษา 2558   มีนางจุฑานัสม์   เอี่ยมเกษมมาศ  เป็นผู้รับใบอนุญาต   มีนายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร 

       เป็นผู้จัดการ มีนางปราณี   พงษ์ตระกูล   เป็นผู้อ านวยการ   เปิดท าการสอนตั้งแต่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6    จ านวนนักเรียนทั้งหมด   123   คน  ในปีนี้ทางโรงเรียน

ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ปี 2558,งานวัน

พ่อแห่งชาติ ,งานคืนสู่เหย้าชาว อ.พ,  อ.พ.น. ที่ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ,งานกิจกรรม

แสดงความสามารถของนักเรียนในช่วงปีใหม่ ,การไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

พิษณุโลก –เพชรบุรี เยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์   

ปีการศึกษา 2560   มีนางจุฑานัสม์   เอ่ียมเกษมมาศ  เป็นผู้รับใบอนุญาต   มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

คือ ผู้จัดการและผู้อ านวยการ  ผู้จัดการโรงเรียนเดิมคือนายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร

เปลี่ยนเป็นนายวิโรจน์  นาคคงค า  ผู้อ านวยการเดิมคือนางปราณี   พงษ์ตระกูล

เปลี่ยนเป็นนายวิโรจน์  นาคคงค า มีนายอิทธิพล   ศรีอรุณเป็นนายกสมาคมนักเรียน

เก่า   ปีนี้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียนไม้ชั้นบนซ่อมแซม

คานไม้เนื่องจากของเก่าเกิดการผุพัง   เปลี่ยนหลังคาบางส่วน เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน 

ตัดต้นไม้บริเวณหน้าอาคารเรียนปูน  ข้างสนามฟุตบอลด้านทิศเหนือ  ด้านหลังอาคาร

ไม้ ข้างหอประชุมศิริ  กิติมานนต์ และบริเวณข้างบ้านพักด้านทิศเหนือ  มีการปลูก

ต้นไม้เพ่ิมเติมรอบๆบริเวณโรงเรียน ปรับพื้นที่ว่างข้างๆบ้านพักเป็นนาข้าว  มีผู้บริหาร  

2  คน  ครู 6 คนและอัตราจ้าง 4 คน ต้นปีการศึกษามีนักเรียน 100 คนแต่ปลายปี

เหลือ 93 คนเนื่องจากไปศึกษาต่อที่อ่ืน 

ปีการศึกษา 2561 มีนางจุฑานัสม์   เอี่ยมเกษมมาศ  เป็นผู้รับใบอนุญาต   มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

คือ ผู้จัดการและผู้อ านวยการ  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียนเดิมคือนายวิโรจน์  

นาคคงค า เปลี่ยนเป็นนายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร  มีนายอิทธิพล  ศรีอรุณ เป็นนายก

สมาคมนักเรียนเก่า   ปีนี้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น ติดตั้งตาข่ายกัน

นกพิราบบนชั้น 2 ของอาคารเรียนไม้สองชั้น และอาคารไม้สองชั้น  ทั้งยังทาสีหลังคา

บางเป็นสีน้ าเงินทั้งอาคารชั้นเดียว และอาคารไม้สองชั้น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์    มีผู้บริหาร  2  คน  ครู 6 คนและอัตราจ้าง 3 คน 

ต้นปีการศึกษามีนักเรียน 107 คนแต่ปลายปีเหลือ 104 คนเนื่องจากไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
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5. แผนผังที่ตั้งโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 
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6. แผนผังแสดงอาคารเรียนโรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม 
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7. สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

พระอินทร์ประทับยืนเหนือโลก   หมายถึง  ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ  เป็นผู้ให้ก าเนิดโลกแห่งความรู้ 

เป็นหนทางสู่ความส าเร็จ 

8. สีประจ าโรงเรียน   

สีเหลือง – สีฟ้า   

ความหมายของสี 

สีเหลือง  หมายถึง  ความรู้คู่คุณธรรม 

สีฟ้า  หมายถึง  ความสูงสง่า  

9. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 ยืนตรง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้อย่างอ่อนน้อม พร้อมกล่าวสวัสดี 

10. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 เครื่องแบบเด่นดูสง่า 

 

11. ข้อมูลด้านการบริหาร 

ผู้รับใบอนุญาต  นางจุฑานัสม์     เอ่ียมเกษมมาศ   มีลักษณะเป็นบุคคลธรรมดา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 17  เมษายน  2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   10  ปี - เดือน 

ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ  นายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร    
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขา การศึกษารัฐศาสนศาสตมหาบัณฑิต   

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเลขท่ี 57300912046181 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 6 มีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างบุคลากร โรงเรียนอนิทุภูติพทิยา (ณ วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการการเงิน 

นางธินนัต ์ ทองเนียม 

ฝ่ายวชิาการ 

นางปราณี พงษต์ระกลู 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นางสาวกชพรรณ  เขม็

ทอง 

 

ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน 

นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา 

 

1. งานสารบรรณ  

2. งานบุคคล 

3. งานการเงินและบญัชี 

4. การจดัซ้ือและพสัดุคุรุภณัฑ ์

5. งานกองทุนกูย้มื (อ. กชพรรณ) 

6. งานสวสัดิการ 

7. งานประสานงานสมาคม 

8. งานธุรการฝ่าย 

9. งานตรวจสอบงบประมาณการเงิน 

10. งานเบิกจ่ายเงินเดือนครูและ
บุคลากรโรงเรียน 

1. งานจดัการเรียนการสอน  (อ.ขจรพนัธ์,อ.ทศพล) 
2. งานวดัผลประเมินผล    (อ.ทศพล) 
3. งานวจิยัในชั้นเรียน (อ.ปราณี) 
4. งานนิเทศการสอน (อ.ปราณี) 
5. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และงาน
ประเมินภายใน SAR  (อ.ปราณี) 
6. งานหอ้งสมุด (อ.จนัทิมา) 
7. งานกิจกรรมวชิาการ   (อ.ปราณี) 
8. งานกลุ่มสาระ  (อ.ปราณี,อ.ทศพล) 
9. งาน O-NET  (อ.ทศพล) 
10. งานทะเบียนนกัเรียน (อ. กชพรรณ) 
11. งานจ าหน่ายชุดนกัเรียนและชุดพละ      
(อ. กชพรรณ, อ.จนัทิมา) 
12.งานนโยบายและแผน    (อ. กชพรรณ, อ.ทศพล) 

1. งานอาคารสถานท่ีสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม

และเคร่ืองเสียง    (อ.เฉลา, อ.ทศพล, อ.จนัทิมา) 

2. งานเทคโนโลย ีสารสนเทศ และงานโสต 

(ICT) และปฏิบติัการ (อ. กชพรรณ, อ.จนัทิมา) 

3. งานสัมพนัธ์ชุมชน   (อ.เฉลา, อ.เรืองฤทธ์ิ) 

4. งานบรรจุแต่งตั้ง - ถอดถอนครู (อ. กชพรรณ) 

5. งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน เผยแพร่ Web, 

Facebook  วารสาร และ อ่ืน ๆ  (อ. กชพรรณ) 

6. งานเรียนฟรี 15 ปี  (อ. กชพรรณ) 

7. ดูแลเร่ืองยานพาหนะนกัเรียน (อ. กชพรรณ) 

 

1. งานปกครอง (อ.เฉลา, อ.อรไพลิน, อ.เรืองฤทธ์ิ) 

2. งานลูกเสือ – ยวุกาชาด (อ.เฉลา, อ.เรืองฤทธ์ิ) 

3. งานกิจกรรมชมรมและบ าเพญ็ประโยชน์  

(อ.เฉลา, อ.เรืองฤทธ์ิ) 

4. งานแนะแนว  (อ.อรไพลิน, อ.ทศพล) 

5. งานคณะกรรมการนกัเรียน(สภา)  
( อ.อรไพลิน, อ.เรืองฤทธ์ิ) 

6.งานกีฬา ดนตรี ศิลปะ  (อ.เรืองฤทธ์ิ) 

8. งานลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้มีความสุข   
(อ.เฉลา, อ.อรไพลิน, อ.ทศพล) 
9.งานโภชนาการหอ้งอาหารและ อ่ืน ๆ (อ.เรืองฤทธ์ิ) 

10. งานกิจกรรมโรงเรียน เช่น การจดักิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน (ทั้งฝ่าย) 

11. งานอนามยั (อ.เฉลา) 
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ผูรั้บใบอนุญาต 

สมาคมนกัเรียนเก่า คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ 

รองผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพ พลศึกษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสังคมฯ 

นางปราณี  พงษต์ระกลู 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา 

นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวเฉลา  ขวญัทอง 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นายขจรพนัธ์ุ  เกิดพนัธ์ุ 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวจนัทิมา แกว้ประเสริฐ 

นายทศพล  โพธ์ิคง 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวกชพรรณ  เขม็ทอง 

นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวกชพรรณ  เขม็ทอง 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

นางสาวจนัทิมา แกว้ประเสริฐ 

นายเรืองฤทธ์ิ อยูย่งั 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 เพ่ือเป็น

แนวทางส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอินทุภูติพิทยาและยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)      

2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  

3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 

4. นโยบายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

5. การวิเคราะห์องค์กรทั้งภายในและภายสถานศึกษา (SWOT) 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น  เพ่ือวาง

กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย 
   1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

   4. พัฒนาการจัดการศึกษาเ พ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าหมาย 
   1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 
   3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ   
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  แนวทางการพัฒนา 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
   7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงค ์
   4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
    1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ และสื่อการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 
    1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ 
    2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
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    3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

    4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

    5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระส าคัญ ดังนี้  
2.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อน
งานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็น
นโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
2.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้ านการศึกษา 
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
 1) ความมั่นคง  
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.3 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 แนวทางหลัก  
 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
   1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
   1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 
  1.2 การบริหารจัดการ 
   1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
   1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
   2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดย
จัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  โดยปี 2560 จะ
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
  2.2 ผลิตก าลั งคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ 
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
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  2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
  3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็ก
อายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 
    2)  หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อ
ยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
   3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
    3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
    4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
    2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ 
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 3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู  (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
   3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู
อยู่ในห้องเรียน 
   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online 
    2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา   
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง  
No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
 4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
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 6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 6.1 เรื่องกฎหมาย 
  เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรฐัธรรมนูญ ดังนี้ 
  6.1.1 กฎหมายหลัก 
   1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
   2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   3) พ.ร.บ. ปฏิรปูการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนั 
  6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
   1) พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
   2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
   5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา  
   6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน  
   7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต  
   8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       
   9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู  
 6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มจี านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี ้



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 25 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ค าอธิบาย 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
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ค าอธิบาย 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธ
กิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ค าอธิบาย  

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
4. นโยบายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28 /2559 เรื่อง ให้
จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
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ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
รัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580 ) ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565 ) 
ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มี
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goalst:, 2030SDGs) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues Local) เช่น 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า ของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 28 

 

5. การวิเคราะห์องค์กรทั้งภายในและภายสถานศึกษา (SWOT) 
5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ยุทธศาสตร์ 
(Stategy)  

โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

การท ายุทธศาสตร์ระยะยาวท าให้ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง  

2.โครงสร้าง
องค์การ
บริหารงานของ
สถานศึกษา  

-โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 4 งาน 
คือ งานวิชาการ งานธุรการเงิน กิจกรรม
นักเรียน และบริหารงานทั่วไป โดยมี
ระเบียบก าหนดขอบข่ายงานที่ชัดเจน  
-ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชน มี
การท างานเป็นทีม เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน
ขององค์กร  

-ในบางงานเป็นโครงการหรืองานนโยบาย
เร่งด่วน ท าให้การก าหนดหรือแบ่งงานไม่
ชัดเจน  

3.ระบบองค์การ
(System)  

-โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน  
-มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
-มีระบบการบริหารชัดเจน ครอบคลุมทุก
สายงาน  

-ขาดการประสานงานการปฏิบัติงานไม่อยู่ใน
รูปบูรณาการ  
-บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานน้อย  

4.ทักษะของ
บุคลากร (Skill)  

-บุคลากรส่วนใหญ่อายุยังน้อย จึงมีใจใฝ่
เรียนรู้ และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษาหลายท่าน และยังอุทิศ
เวลาให้กับการปฏิบัติงานทางราชการ  
-ครูทุกท่านมีศักยภาพในการท างานสูงและ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  

-บุคลากรแต่ละท่านมีภาระงานมากนอกจาก
งานสอน ท าให้เวลาในการเตรียมงานสอน
น้อยลง  
-บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานน้อย  
-ผลงานวิจัยมีน้อยเนื่องจากมีการจัดอบรม
พัฒนาตนเองจากหน่วยงานภายนอกให้ครูมี
น้อย  

5.คุณค่ารวมใน
องค์การ(Shared 
Values)  

-ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีความรัก ความ
สามัคคีกัน ท างานเป็นทีมได้ดี มีผลงาน
ปรากฏชัดเจน  

-ครูส่วนใหญ่ ที่เป็นวัยหนุ่มสาว ที่ต้องออกไป
สอบบรรจุข้าราชการ จึงได้มีโอกาสโยกย้าย
เปลี่ยนสถานที่ท างานบ่อย  
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน และยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ  
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ปัจจัยภายใน  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  

6.บุคลากร
(Staff)  

-จ านวนครูเพียงพอและมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  
-ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ สอนตรงวิชาเอก 
รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายดี  

-ขาดบุคลากรที่ความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยี และการสื่อสารกันในองค์กร  
-บุคลากรครสูอนหลากหลายวิชา จึงไม่
ช านาญเฉพาะด้าน  

7.รูปแบบการน า
องค์การ(Style)  

-สถานศึกษามีการบริหารจัดการใน
คณะกรรมการและมีการกระจายอ านาจให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
-มีผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน  

-ผู้มีส่วนร่วมขาดความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
-คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจในการให้ค าปรึกษาในการบริหาร
การศึกษา  

 
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก  โอกาส ( Opportunity)  อุปสรรค ( Threats )  
1.ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ
(Customer)  

-ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
ต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
-มีนักเรียนเก่า อ.พ. ที่เข้มแข็ง  
-ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม  

-ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่มีเวลามาร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
-นักเรียนเก่า อ.พ. ผู้น าชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารงาน และการ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
-เป็นสถานศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็ก มี
ประชากรวัยเรียนน้อย  

2.สถานการณ์
การเมือง
(Political)  

-กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้การ
สนับสนุนการศึกษาโดยการสนับสนุน
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรม  

-การสนับสนุนของนักเรียนเก่า บางครั้งมีงบ
สนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
-มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบ่อย  
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ปัจจัยภายนอก  โอกาส ( Opportunity)  อุปสรรค ( Threats )  
3.สภาพ
เศรษฐกิจ
(Economic)  

-สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจาก
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า หน่วยงาน
เอกชน  
 

-ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มี
รายได้ไม่แน่นอน  
-งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการบริหาร
และพัฒนา  

4.สภาพแวดล้อม
(Environment)  

-ชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนคนดั้งเดิมที่ให้
เกียรติและเคารพสถานศึกษามีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
-ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน
เก่าโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  

-เส้นทางสัญจรไม่สะดวกเนื่องจากถนนคับ
แคบ  
-พ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นดิน 
-พ้ืนที่ต่ า มีน้ าขังตอนฤดูฝน และอยู่ติดป่า ท า
ให้สัตว์เลื้อยคลานมาหลบอาศัย  
-มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษารัฐบาลอยู่
ใกล้เคียง  

5.สภาพสังคม
(Social)  

-ชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การพัฒนาสถานศึกษาด้วยดีเสมอ  
-มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย  
-คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
-หน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา 

-พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มี
เวลาดูแลบุตรหลานท าให้นักเรียนขาดความ
อบอุ่น  
-พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในการให้การ
อบรมสั่งสอน  
-มีการย้ายสถานศึกษาบ่อยเนื่องจากตาม
ผู้ปกครอง  

6.เทคโนโลยี
(Teachnology)  

-โรงเรียนมีระบบ IT ที่ทันสมัยพร้อมให้การ
บริการและการบริหารจัดการ  

-ขาดการดูแลรักษาด้านไอทีที่ดี  
-ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือ
ใช้การบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. คติพจน์ของโรงเรียน 
“ใฝ่เรียน   รอบรู้   เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าประชาธิปไตย” 
 
ใฝ่เรียน   หมายถึง   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
รอบรู้   หมายถึง   นอกจากจะมีความรู้ในวิชาที่เรียนแล้ว ยังต้องมีความรู้ 

 ที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียนอีกด้วย 
เชิดชูคุณธรรม  หมายถึง  ประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมและส่งเสริมให้ผู้อ่ืน 

 มีคุณธรรมด้วย 
น้อมน าประชาธิปไตย  หมายถึง  ใช้หลักของความเป็นประชาธิปไตยในการด าเนินชีวิตเมื่ออยู่  

  ในสังคม 
2. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักงานอาชีพ อนุรักษ์ความ
เป็นไทยใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พันธกิจของโรงเรียน 
1. ให้ผู้เรียนมีสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้น า 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
4. ให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและภูมิใจในความเป็น
ไทย 
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
6. ให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
7. ให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
8. จัดการเรียนรู้ด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. มีทักษะในการด ารงชีวิตและน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมีคุณค่า 
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4. เป้าหมายของโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เพ่ือให้เด็กไทยในชนบทได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้เด็ก 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่รายได้ไม่เพียงพอได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
4. เพ่ือให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาในเขตเมืองที่เจริญ 
5.   เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับนักเรียนทุกคน  และสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5. ปณิธานของโรงเรียน 

“ใฝ่เรียน รอบรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าประชาธิปไตย” 

6. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ    มีคุณธรรม    จริยธรรม  รักงานอาชีพ  

อนุรักษ์ความเป็นไทย   ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พันธกิจของโรงเรียน 

1. ฝึกให้ผู้เรียนมีสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้น า 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

4. ฝึกให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและภูมิใจในความ
เป็นไทย 

5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
6. ฝึกให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่ดี 
7. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

8. จัดการเรียนรู้ด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. มีทักษะในการด ารงชีวิตและน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมีคุณค่า 
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8. เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1. เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องและจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้น  ใฝ่เรียน  และมีทักษะในการท างาน 
3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  รักษาศิลปวัฒนธรรม  และความ
เป็นไทย 
4. นักเรียนมีสุขภาพ  พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาวิชาการด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและทักษะ
งานอาชีพ  เพือ่พ่ึงพาตนเอง  และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน  รวมทั้งมีการใช้สื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

7. ครูมีการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

9. กลยุทธ์ระดับองค์กรของสถานศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างนักเรียนให้มีคนดี คนเก่ง เสริมทักษะ อาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รักความเป็น

ไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม 

กลยุทธที่ 1 สร้างวัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องของนักเรียน ระหว่าง

นักเรียนกับครู และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และการแสดงความสามารถทางวิชาการ ทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน 

กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย และคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธที่ 4 ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 5 ส่งเสริมให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และ

เข้าใจถึงวัฒนธรรมสากล 

กลยุทธที่ 6 ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เติบโตอย่างสมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข และห่างไกลยาเสพติด   
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จัดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับ

การศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 1 สร้างระบบบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น และรองรับการศึกษาต่อระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 กลยุทธที่ 4 จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 กลยุทธที่ 5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที ่1 เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และปฏิบัติได้จริง ตามความถนัด หรือความต้องการของ

นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสร้างนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (โดยมีครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน) 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ และตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสัมพันธ์ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียน  

กลยุทธ์ที ่1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาชุมชน  

กลยุทธ์ที ่2 สร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก สามัคคี และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  
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10. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 4 สร้างสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการจัด 

       การศึกษา  

4.1 สร้างสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 สร้างจิตส านึกให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างนักเรียนให้มีคนดี คนเก่ง เสริมทักษะ อาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รักความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ

ผู้เรยีน 

โค
รง

กา
รพ

ัฒน
าศ

ักย
ภา

พผ
ูเ้รีย

น 

 

- กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรยีน 

- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 

- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- กิจกรรมการเข้าแข่งขันศิลปหตัถกรรม 

- กิจกรรมเข้าคา่ยลูกเสือ 

- กิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม 

- กิจกรรมเสรมิสร้างอาชีพ 

- กิจกรรมเสรมิสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

- กิจกรรมงานฝมีือในท้องถิ่น 

- กิจกรรมสบืสานศลิปะดนตรี และนาฏศลิป ์

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.ปราณ ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.อรไพลิน 

อ.กชพรรณ 

อ.ทศพล 

อ.เฉลา 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

12,500 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

การพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง 

70 75 80 

ส่วนที่ 4 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร งบประมาณและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างนักเรียนให้มีคนดี คนเก่ง เสริมทักษะ อาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รักความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

โค
รง

กา
รว

ันส
 าค

ัญ 

 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่

- กิจกรรมวันภาษาไทย 

- กิจกรรมวันครสิมาส 

- กิจกรรมวันปีใหม ่

- กิจกรรมวันเด็ก 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชิน ี

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9 

- กิจกรรมวันก าเนดิลูกเสือไทย 

- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

อ.เฉลา 

อ.ทศพล 

อ.อรไพลิน 

อ.อรไพลิน 

อ.อรไพลิน 

อ.เฉลา 

อ.จนัทิมา 

อ.เฉลา 

อ.เฉลา 

อ.เฉลา 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.เฉลา 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

6,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะค่านยิมที่ดี 

และรักในความเป็น

ไทย 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างนักเรียนให้มีคนดี คนเก่ง เสริมทักษะ อาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รักความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

โค
รง

กา
รร

่าง
กา

ยแ
ข็ง

แร
ง ต

าม
สุข

อน
าม

ัย 

 
- กิจกรรมสีฬาสภีายใน 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรยีน 

 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.เฉลา 

 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

 

3,000 ร้อยละนักเรียนทีม่ี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ตามสุขลักษณะ 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ มีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ

กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา โค
รง

กา
รส

ร้า
งร

ะบ
บบ

รหิ
าร

จดั
กา

ร แ
ละ

ระ
บบ

ปร
ะก

ันค
ณุภ

าพ
กา

รศ
ึกษ

า  

- อ.ทศพล กลยุทธที่ 1 - 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่พึงพอใจโครงสร้าง

ระบบบรหิารจดัการ 

และระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ มี
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม

หลักสตูรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

 

โค
รง

กา
รพ

ัฒน
าห

ลัก
สตู

รส
ถา

นศ
ึกษ

า 

- อ.ทศพล กลยุทธที่ 2 - 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่พึงพอใจหลักสูตร

สถานศึกษา และน า

หลักสถานศึกษาไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ มี
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  

พัฒนาครูและบคุลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

โค
รง

กา
รอ

บร
มเ

พื่อ
พัฒ

นา
คร

ู แ
ละ

บุค
ลา

กร
 

- อ.ปราณ ี กลยุทธที่ 3 1,000 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ทีม่ีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ มี
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอื้อต่อการจดัการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

โค
รง

กา
รป

รับ
ปร

ุงอ
าค

าร
สถ

าน
ที่ 

ที่เ
อื้อ

ต่อ
กา

รเร
ยีน

รู ้

- อ.เรืองฤทธ์ิ กลยุทธที่ 4 3,000 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่มีการจัดสภาพแวด 

ล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ มี
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น ทั้งยังรองรับการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  

จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรยีนรู ้

 

โค
รง

กา
รจ

ดัร
ะบ

บเ
ทค

โน
โล

ยสี
าร

สน
เท

ศ 
(IC

T)
 เพ

ื่อใ
ช้ส

นับ
สน

ุน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

กา
รจ

ดัก
าร

เรีย
นร

ู ้

- อ.กชพรรณ กลยุทธที่ 5 17,500 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่มีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจดัการ และการ

จัดการเรียนรู ้

 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัตจิริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 

โค
รง

กา
รล

ดเ
วล

าเร
ียน

เพ
ิ่มเ

วล
าร

ู ้
- กิจกรรม Good morning English 

- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 

- กิจกรรมสวดมนต์ ยามเช้า 

- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

- กิจกรรมกระถางหนึ่งใบ ใส่ใจผูกพัน 

- กิจกรรมเข้าจังหวะ 

อ.ปราณ ี

อ.ทศพล 

อ.อรไพลิน 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.อรไพลิน 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

 

 

2,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

กระบวนการคดิและ

ปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  

ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

โค
รง

กา
รส

ร้า
งส

ื่อ 
แล

ะน
วัต

กร
รม

ที่เ
อื้อ

ต่อ
กา

รเร
ียน

รู ้ - อบรมการสร้างสื่อนวัตกรรม 

 

อ.ทศพล 

 

กลยุทธที่ 2 

 

 

2,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี

การใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ

เรียนรู ้

 70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิง

บวก โค
รง

กา
รจ

ดัเ
รยี

นเ
ชิง

บว
ก 

- กิจกรรม Home room 

- กิจกรรมนิเทศการสอน 

 

อ.ปราณ ี

อ.ปราณ ี

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 3 

 

 

1,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี

ความพึงพอใจการจัด

ช้ันเรียนเชิงบวก 
70 75 80 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน

อย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

โค
รง

กา
รพ

ัฒน
าร

ะบ
บว

ัดแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

- อ.ทศพล กลยุทธที่ 4 - 

ร้อยละของนักเรียนท่ี

พึงพอใจในระบบวัด

และประเมินผล 

70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทและสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

 

โค
รง

กา
รแ

ลก
เป

ลี่ย
นค

วา
มร

ู้ เพ
ื่อส

ร้า
งค

วา
มค

ิดส
ร้า

งส
รร

ค ์ - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ

- กิจกรรม STEM เพื่อการจัดการเรียนรู ้

 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

อ.เฉลา 

อ.เรืองฤทธ์ิ 

 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

กลยุทธที่ 5 

 

 

3,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี

สามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และให้ข้อมลู

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ได ้ 70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสัมพันธ์ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียน ทั้งยัง
ปลูกฝังให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 4  
สร้างสมัพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง 

และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  

สร้างสมัพันธ์ชุมชน เครือข่าย

ผู้ปกครอง และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

 

โค
รง

กา
รส

ร้า
งค

วา
มส

ัมพ
ันธ์

ชุม
ชน

 เค
รือ

ข่า
ย 

ผู้ป
กค

รอ
ง แ

ละ
อง

ค์ก
รต

่าง
 ๆ

 ท
ี่เก

ีย่ว
ข้อ

ง 
- กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 

- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

- กิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชนและ

องค์กรต่าง ๆ 

 

อ.อรไพลิน 

อ.อรไพลิน 

อ.เฉลา 

 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

กลยุทธที่ 1 

 

- ร้อยละของชุมชน 

ผู้ปกครอง และองค์กร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี

ความพึงพอใจในการมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
70 75 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสัมพันธ์ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียน  

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ./ตัวบ่งชี)้ โค
รง

กา
ร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สนองกลยุทธ

ของ

สถานศึกษา 

งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของโครงการ) รายป ี

ปี2
56

1 

ปี2
56

2 

ปี2
56

3 

มาตรฐานที่ 4  
สร้างสมัพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง 

และองค์กรตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  

สร้างจิตส านึกให้เกดิความรักใน

สถาบันการศึกษา 

 

โค
รง

กา
รศ

ิษย
เ์ก

่า อ
.พ

. 

 

- 

 

อ.ปราณ ี

 

กลยุทธที่ 2 

 
- 

ร้อยละของชุมชน 

ผู้ปกครอง และองค์กร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่

ตระหนักและให้

ความส าคญัต่อ

สถาบันการศึกษา 

70 75 80 
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ส่วนที่ 5 

การก ากับ ติดตาม การประเมินผล การรายงาน และการน าไปใช้ 

 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้ก าหนด การก ากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการ ด าเนินงาน โครงการ 
ทุกขั้นตอนทั้งก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการนับเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนิน  
งาน โครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตามประเมินและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนต่อไป การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบและด าเนินการมีดังนี้ 

 1. การก ากับติดตาม (Monitoring) 
   1.1 โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์ในเรื่อง 
ขั้นตอน  วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
   1.2 โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหา และ ความส าเร็จ 
ของงาน 
   1.3 ให้ผู้รับผิดชอบ งาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีแต่ละปีการศึกษา รายงาน  
และประเมินผลการด าเนินงานทุกภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และผลส าเร็จของงานตามจุดมุ่งหมาย 

2. การประเมินผล (Auditing) 
   2.1 การประเมินภายใน (Internal Auditing) 
โรงเรียนจะประเมินตนเองเป็นการภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ทุกขั้นตอน ได้แก่  การวางแผน การจัด 
องค์กร การจัดสรรบุคคล การน าไปปฏิบัติการควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพ่ือ 
น าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
   2.2 การประเมินจากภายนอก ( External  Auditing)  
โรงเรียนด าเนินการก าหนดให้คณะกรรมการแผนงานงานโรงเรียน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน 
ฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม รวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานไว้เพื่อรับการประเมินการตรวจสอบจากส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการองค์กร 
อิสระ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง 
นักเรียน เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัด การศึกษา ตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
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3. การรายงาน (Reporting) 
   3.1 ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานตามแบบรายงานประเมินตนเอง ทุกสิ้นปีการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
   3.2 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี 2561-2563 เพ่ือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และภาพรวม ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนทั้งผลส าเร็จ อุปสรรคปัญหาด้านปัจจัย และ 
กระบวนการ และสิ่งที่ โรงเรียนจะด าเนินการในต่อไป 
   3.3 โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2561-2563  เป็นรายงานประจ าปีทุกปี เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้น 
สังกัด และสาธารณชน) 

4. การน าไปใช้ 

4.1 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขึ้น 

   4.2. น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้  

   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบแล้วจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยว 

กับแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของสถานศึกษากับบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องและแต่งตั้งคณะ 

ท างานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.4 เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แผนพัฒนาการ  

จัดการศึกษา ของ สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

4.5 จัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.6 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือลง  

มติเห็นชอบ 

4.7 ครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้กับโรงเรียน 

   4.8 เมื่อด าเนินงานครบตามระยะเวลาก าหนดของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   ให้น าผลการประเมินมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการ 
   จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบต่อไป 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 

เรื่อง  ประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 

................................................... 

ด้วย โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แล้วเสร็จ เพ่ือใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ระยะ 3 ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน 

พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2563) ให้เป็นกรอบทิศทางใน 

การพัฒนาการศึกษานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 

            

                       

 

 

                                                 (นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 
 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

-------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนด 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่ 2  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษา 
ไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนอินทุภุติพิทยาจึงปรับมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  เพ่ือเป็น 
เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ 
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนอินทุภุติพิทยา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
เป็น 4  มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4  สร้างสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 

เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

 

     (นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 

ที่   .../2561 

เรื่อง   การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 

----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการ 

ศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพ่ือให้การ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ งบ 

เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไป 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย 

งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ 

ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยมีการระดมความคิดเห็นข ้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรวมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

2. นางปราณี  พงษ์ตระกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

3. นางสาวกชพรรณ  เข็มทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 

4. นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  กรรมการ 

5. นางธินันต์  ทองเนียม  หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน   กรรมการ 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอินทุภูติพิทยา   กรรมการ 

7. นางสาวกชพรรณ  เข็มทอง หัวหน้างานนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

2. คณะอนุกรรมการแผนงานพัฒนางานวิชาการ   

1. นางปราณี  พงษ์ตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ           ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเฉลา  ขวัญทอง หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ                กรรมการ 

3. นางสาวอรไพลิน  เซ็งมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย               กรรมการ 

4. นางสาวภิรมย์ยา  จันทร์ชศูรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์             กรรมการ 

5. นางสาวขจรพันธุ์  เกิดพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตตร์            กรรมการ 

6. นางสาวปราณี  พงษ์ตระกูล    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ       กรรมการ 

7. นายทศพล  โพธิ์คง           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 

8. นายอรไพลิน  เซ็งมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ       กรรมการ 

9. นายกชพรรณ  เข็มทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ     กรรมการ 

10. นางปราณี  พงษ์ตระกูล    หัวหน้างานประเมินคุณภาพการศึกษา       กรรมการ 

 11. นายขจรพันธุ์  เกิดพันธุ์     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้      กรรมการ 

 12. นางสาวกชพรรณ  เข็มทอง หัวหน้างานนโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 

และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจาก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี  พ.ศ.2561-2563  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                 2.   สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  น าข้อมูลผล 

การประเมิน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ปีงบประมาณ 2561 ของฝ่าย/หมวด/งาน 

3.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

การศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561-2563  สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  2561  

 4.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการ 

ต่าง ๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

 



 

 

            5. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/ 

โครงการต่าง ๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี งบประมาณ 2561  โดยใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อ 

การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการ 

ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561ของโรงเรียนตามงาน 

ที่รับผิดชอบ   

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  

  

สั่ง  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 


