
 
 
 
 

     
 
 
 
 

เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
อ าเภอจุน   จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 
 



ก 
 

ค าน า 
 
  คู่มือประกอบการจัดท าแบบเสนอค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของโรงเรียนจุนวิทยาคม  ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียม
ข้อมูลงบประมาณและจัดท าโครงการ  เพื่อใช้ในการน าเสนอต่อโรงเรียน  

  งานแผนงานโรงเรียน  หวังว่าคู่มือฉบับนี้คงจะอ านวยประโยชน์ต่อทุกงานของโรงเรียน  
ในการจัดท าโครงการเพื่อขอต้ังงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 หากงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ี งาน
แผนงาน ซึ่งพร้อมจะให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี 
 
 
 
              งานแผนงานโรงเรียน 
                                                                         30  สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

            หน้า 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  1  
 วิสัยทัศน์         1 
 พันธกิจ          1 
 เป้าประสงค์         1 
 ยุทธศาสตร์         2  
ผังแสดงการวิเคราะห์นโยบาย         6 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ       7 
โรงเรียนมาตรฐานสากล         7 
นโยบายโรงเรียนจุนวิทยาคม  ปีงบประมาณ  2561      8 
 วิสัยทัศน์โรงเรียน        8 

อัตลักษณ์โรงเรียน        8 
 เอกลักษณ์โรงเรียน        8 
 ค่านิยมขององค์กร        8 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์       8 
 พันธกิจโรงเรียน                             9 
 เป้าประสงค์โรงเรียน        9 
 กลยุทธ์องค์การ         9 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 10  
ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธ์ศาสตร์ สพฐ กับกลยุทธ์โรงเรียน   12 
กรอบกลยุทธ์และค่าเป้าหมายโรงเรียนจุนวิทยาคม      14 
ผลการประเมินตนเอง (SAR)  โรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2559    25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรยีนจุนวิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 
........................................................................................................................ 

 

โรงเรียนจุนวิทยาคม  ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12             
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2560 -2579  นโยบายระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งน าเสนอเป็นสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  มาเพื่อวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการด าเนินงาน,  อ านาจ
หน้าท่ี  และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจุนวิทยาคม  มาก าหนดสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ดังนี้ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ..2561  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ :  การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

 พันธกิจ  :   

     1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

   2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

     3.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์  : 
   1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย และมีคุณภาพ 

   2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

   4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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   5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

   6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

   7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์ :   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

   2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

   3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 

   3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

   3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 

   3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ   ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

   1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่
ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

   1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม 

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

   2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ท่ีให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ จริง (Active  
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 

   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

   2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

   2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

      2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual  
Education) , หลักสูตรระยะส 

     2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

      2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for  
International Student Assessment) 

   3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

   3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เ ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science  
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

   4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 



เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561  หน้า  4 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 

   1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on  
Mission and Functional Areas as Majors) 

   1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
  1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 

  2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

   1. 1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

   1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 

2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

   2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่
อยูใ่นทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 

   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น                           
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology :  DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

   1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และส่ือ                          

การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

   1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

   1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ี
ประสบ7ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

   1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

   1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่ง เสริมการบริหาร จัดการเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาโดยใช้พื้น ท่ี เป็นฐาน (Area-base  
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

   2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาค 

7   2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายง
เสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

   2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
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  ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ ตามนโยบายของ คสช. ประกอบด้วย 
          1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
          2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
          3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
          4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
          5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
          6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
          7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
          8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
          9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
          11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
          12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย  
   1) การจัดการเรียนการสอน  
   2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้  
   1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [ เป็นเลิศวิชาการ,ส่ือสารสองภาษา, ล้ าหน้า

ทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]  
   2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)  
   3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  
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 เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีท้ังหมด 5 
เป้าหมาย ดังนี้ 
 เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
 เป้าหมายข้อ 2 สื่อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศท่ีมี
คุณภาพการศึกษาสูง ท้ังเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการติดต่อส่ือสาร เพื่อการน าเสนอผลงาน เพื่อ 
การโต้แย้งให้เหตุผล และเพื่อการเจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน และ
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองเพิ่มมากขึ้น 
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 เป้าหมายข้อ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
ในการแก้ปัญหา และในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาสูง 
 เป้าหมายข้อ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะ
ความ สามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงาน
ด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง 
 เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็น
ผู้ท่ีมีจิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม 
พิทักษ์ และปกป้องส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ใน
ระดับสูง   
  นโยบายโรงเรยีนจุนวิทยาคม  ปีงบประมาณ 2561 

 

วิสัยทัศน์     
  โรงเรียนจุนวิทยาคมเป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและ
ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานความเป็นไทยตามวิถีแบบพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“เป็นคนดี  มีคุณธรรม” 
    ต้ังใจเรียน 
    มีสัมมาคารวะ 
    เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    ท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“จิตสาธารณะ”  การกระท าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม 

     ค่านิยมขององค์กร  โรงเรียนจุนวิทยาคมมีค่านิยมหลัก  SEE  ME ดังนี ้
S = Sufficiency  ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
E = Excellence  มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ 
E = Efficiency     พัฒนางานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
M= Morality       มีคุณธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม 
E = Extension     สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 

    คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต    3. มีวินัย 
4.   ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ 
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พันธกิจ 
 

1.เพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
ระบบการบริหาร
จั ดก าร สู่ ค วาม
เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ ว ย
ระบบคุณภาพ
ต า ม แ น ว ท า ง
ราง วัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

2.พัฒนา
นักเรียนให้มี
ศักยภาพเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน และมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3.พัฒนาผู้เรียน
ให้ มี ร ะ เ บี ย บ
วินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มีสัมมาคารวะ 
เ ห็ น แ ก่
ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม มีจิต
ส า ธ า ร ณ ะ ที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์
ส่ ว น ร ว ม 
ตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

4.พั ฒ น า
หลักสูตรโดยใช้
โ ร ง เรี ยนเป็ น
ฐ านและกา ร
จัดการเรียนรู้
เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล
บ น พ้ื น ฐ า น
ความเป็นไทย 
 

5.พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีมาตรฐาน
คุณภาพตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
วิชาชีพ และ
มาตรฐานสากล
สากล 
 

6.พั ฒ น า ง า น
ตามพระราช 
ด า ริ ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง และ
สื บ ส า น ง า น
ส ว น
พฤกษศาสตร์ 
และความเป็น
ไทย  
 

7.เสริมสร้าง
เครือข่ายร่วม
พัฒนาการจัด
การศึกษา 
 

 
     เป้าประสงค ์
1.โ ร ง เ รี ย น มี
ประสิทธิภาพใน
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  ไ ด้
คุ ณ ภ า พ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
คุณภาพแห่งชาติ 

 

2.นั ก เ รี ย น มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
แล ะ คุ ณ ภ า พ
ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
สากล  พร้ อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.โรงเรียนมีอัต
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ที่
โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ   
 

4.โ ร ง เ รี ยนใช้
หลั กสู ตรและ
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอน
ต า ม แ น ว
มาตรฐาน 
สากลอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 

5.ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร
โ ร ง เ รี ย น
ปฏิบั ติ ง านไ ด้
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
เต็มศักยภาพมี
คุณภาพเป็นมือ
อาชีพ 

6.นักเรียนและ
ค รู ส า ม า ร ถ
บูรณาการการ
ท า ง า น ต า ม
พร ะร าช ด า ริ
หลักปรัชญา 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง  มี
คุณธรรม  และ
ความเป็นไทย 

7. โรงเรียนมี
เครือข่ายร่วม
พัฒนาการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง 

 

 
   กลยุทธ์ระดับองค์การ 

1 
เพ่ิมคุณภาพ  
ความเข้มแข็งและ 
ความคล่องตัวให้ 
ระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพ  
(Quality System 
 Management) 
  มีประสิทธิภาพสู่ 
ความเป็นเลิศ   

2 
พัฒนาและส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทาง 
วิชาการอัจฉริยภาพ  
ทักษะความสามารถ 
ของนักเรียนสู่ 
มาตรฐานสากล 

 

3 
พัฒนาคุณภาพ 
และการใช้ 
หลักสูตรสู่การ 
จัดการเรียนรู้ 
ให้เกิด 
ประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

4 
สร้างเสริมศักยภาพ
ครู แล ะบุ คล ากร
ส า ม า ร ถ จั ด
กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับความ 
ต้ อ ง ก าร ขอ งผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

5 
สร้างเสริมทักษะการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง  
วิ ถี ค วาม เป็ น ไทย 
ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

6 
ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย
ร่ ว ม
พัฒ นา ก า ร
จัดการศึกษา
ที่เข้มแข็ง   
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
 

กลยุทธ ์
ระดับองค์การ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 :  
เ พ่ิมคุณภาพ ความ
เ ข้มแ ข็ง และความ
ค ล่ อ ง ตั ว ใ ห้ ร ะ บ บ
บริหารจัดการคุณภาพ 
(Quality System 
Management)  
มีประสิทธิภาพสู่ความ
เป็นเลิศ   
 

1.1 พัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้วย.เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)  
1.3 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน7คุณภาพ
การศึกษา 
1.4 สร้างวัฒนธรรมในการท างาน เร่งรัดการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบ ภาระงานการสอนของครูให้มี
ความเหมาะสม 
1.5 พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความรัก ความ
ผูกพันและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร 

 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ 

  การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
และ 

มาตรฐานที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่มีประสิทธิผล 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  อัจฉริยภาพ 
ทักษะความสามารถ 
ของนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับ
พัฒนาทักษะการคิด 
2.3 สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้าน
ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2.4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สูงข้ึน 
2.5 สนับสนุนให้ผู้ เรียนมีทักษะและความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และ
มีความสามารถผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 
2.6 จัดห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
กลุ่มสาระอย่างพอเพียง  
2.7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย  
2.8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าสู่
ระดับประเทศ 

      
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 :  
พัฒนาคุณภาพและ
การใช้หลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
 

3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน ยกระดับคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปลูกฝัง
คุณธรรม การสร้างวินัย 
3.2 เรง่รัด เพ่ิมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ และน าเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ7เรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 
และ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ระดับ
องคก์าร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐานการศกึษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 :  
พัฒนาคุณภาพ
และการใช้
หลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดก่ผู้เรียน 

3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
ยกระดับคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย 
3.2 เร่งรัด เพ่ิมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และน า
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

และ 
มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 4 :  
ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ศักยภาพครูและ
บุคลากรสามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการ จั ด
การศึกษารองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ครู แ ละ บุ คล าก รพัฒนา ตนเ อง  เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี 
4.2 ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีขวัญก าลังใจ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  รับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อ
ชุมชน  
4.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีท าการวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 
4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลและการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 :  
สร้างเสริมทักษะ
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  วิถีความ
เป็นไทย ตาม
ระบอบประชา 
ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

5.1 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคุณธรรมสู่การเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.2 เสริมสร้างผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 เสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ คุณธรรม 
ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
5.4 เร่งรัดสนับสนุนการสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดกับครู 
บุคลากรและผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 6 :  
สร้างเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ี
เข้มแข็ง   

6.1 สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
6.2 สนับสนุนวิทยากรท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
6.3 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
โรงเรียน  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

มาตรฐานท่ี 2 
     กระบวนการบริหารและ 

การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

และ 
มาตรฐานท่ี 4 

ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กลยุทธ์องค์การ และกลยุทธ์แผนงานโรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ข้อที่เก่ียวข้อง กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์แผนงาน 

1 

1   

1.1 
4 4.2 

5 5.1-5.2 
1.2 
1.3 3 3.1 
2   

2.1 5 5.3-5.4 

2.2 
5 5.3 
6 6.1-6.2 

2 

1   
1.1 3 3.1-3.2 
1.2 2 2.1, 2.3- 2.5, 2.8 

1.3 
3 3.2 
4 4.4 

2   
2.2 2 2.1, 2.3-2.5 
2.3 2 2.1, 2.4-2.5 

2.4 
2 2.2, 2.4-2.7 
4 4.3-4.4 

2.5 2 2.1-2.7 

2.7 
2 2.6-2.7 
3 3.2 
6 6.2-6.3 

2.9 
2 2.6 
3 3.1 

2.10 2 2.4 
3   

3.1 2 2.4, 2.8 
3.2 2 2.2, 2.4-2.6, 2.8 
3.3 2 2.1-2.2, 2.4-2.6, 2.8 

 3 3.2 
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ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ข้อที่เก่ียวข้อง กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์แผนงาน 

2 
4   

4.1 1 1.1-1.3 
4.2 4 4.3 

3 

1   
1.1 

4 4.1, 4.4 1.2 
1.3 
2   

2.1 1 1.4 
2.2 1 1.5 

4 

1   
1.1 1 1.2 
1.2 6 6.1 
2   

2.2 
2 2.1 
3 3.2 
4 4.1 

5 

1   
1.1 5 5.1-5.3 
1.2 3 3.1-3.2 
1.3 6 6.2-6.3 

6 

1   
1.1-1.6 1 1.1-1.5 

2   
2.1-2.3 1 1.2, 1.4 

3   
3.1-3.2 6 6.1-6.3 

 
 
 



กรอบกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายโรงเรียนจุนวิทยาคม   
 

กลยุทธ์ระดับ7
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่ม
คุณภาพ ความ
เข้มแข็งและความ
คล่องตัวให้ระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพ (Quality 
System 
Management)   
มีประสิทธิภาพสู่
ความเป็นเลิศ   

1.1 พัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ร้อยละของกลุ่มงานบริหารทุกกลุ่มงานมีข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

 

....80... 
 

 

..85..... 
 

 

...90... 
 

.....95.... 

1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 

ร้อยละของกลุ่มงานท่ีมีการน าระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA มาบริหารจัดการ 

 

....80... 
 

...85.... ...90.... ....95..... 

1.3 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

ร้อยละของกลุ่มงานท่ีมีแผน  ระบบการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

...85.... ....88....
. 

...90.... ....95..... 

ร้อยละของกลุ่มงานท่ีปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง ...80... 
 

...85.... ...90... ....95..... 

1.4 เร่งรัดการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบ ภาระงานการสอน ของครูให้มี
ความเหมาะสม 

ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ในระดับดีขึ้นไป 

..85.... ...90..... ....95... ...100... 

๑.๕ พัฒนาครูและบุคลากรภายในให้มีความ
รัก ความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาองค์กร 

๑) ร้อยละของเข้าร่วม/การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

....80... ..85 ....90... ....95.... 

๒) ระดับคุณภาพของเจตคติของครูและบุคลากรท่ี
มีต่อโรงเรียน 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการอัจฉริยภาพ 
ทักษะความสามารถ 
ของนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

1) ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ...85.... ...90.... ...95.... .....98.... 

2) ร้อยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผู้เรียนศึกษาหา 
ความรู้โดยการใช้เทคโนโลยี 

..90..... ...95.... ...98.... 7..100...
. 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสาร และน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี 

...85.... ....90... ...95.... ......98... 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้รับพัฒนาทักษะการคิด 

 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

 

...80.... 
 

...85.... 
 

...90.... 
 

7...95.....
. 

2.3 สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะและความสามารถ
ด้านภาษา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะและความสามารถในการส่ือสาร  
    1.1 ภาษาไทย  
    1.2 ภาษาอังกฤษ 

 

...80.... 

...80.... 

 

....85... 

...83.... 

 

...90.... 

...85.... 

 

..95...... 

...90..... 

2) ผลการเรียนเฉล่ียของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.45 
 

2.48 
 

2.50 
 

2.53 

3) ผลการเรียนเฉล่ียของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.70 
 

2.75 
 

2.80 
 

2.85 

4) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 100 
 

100 
 

100 
 

100 

๕) ผลการเรียนเฉล่ียของภาษาต่างประเทศท่ีสอง 2 2.3 2.5 2.8 
 



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ
อัจฉริยภาพ 
ทักษะ
ความสามารถ 
ของนักเรียนสู่7
มาตรฐานสากล 

 2.4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 

1) ผลการเรียนเฉล่ียของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.00 2.30 2.50 2.75 
2) ร้อยละของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ  
O-NET สูงกว่าคะแนนขีดจ ากัดล่าง 
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
    2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

49 
 

40 

26 

15.18 

36 

 
 

50 
 

43 

27 

27 

39 

 
 

52 
 

46 

28 

30 

42 

 
 

53 
 

49 

29 

33 

45 
3) ร้อยละนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา วิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 80 

 

80 

 

80 

 

80 

2.5 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(Independent  
Study) และมี
ความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ 
ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 

1) ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)   2.5 2.5 2.5 2.5 

2) ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีมีผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Study) 100 100 100 100 

3) ร้อยละของผลงานนักเรียนท่ีอยู่ระดับดีขึ้นไปจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent   Study) 

60 65 70 75 



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ
อัจฉริยภาพ 
ทักษะ
ความสามารถ 
ของนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

2.5 สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีทักษะและ
ความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Independent  
Study) และมี
ความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 
 

1) ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study)   

2.5 2.5 2.5 2.5 

2) ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ท่ีมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 100 100 100 100 

3) ร้อยละของผลงานนักเรียนท่ีอยู่ระดับดีขึ้นไปจากการศึกษา77ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent   Study) 

60 65 70 75 

 2.6 จัดห้องเรียน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เน้นความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง  

1) ความพร้อมของระบบเทคโนโลยี  
    1.1 ประเภทการเช่ือมต่อ  
   1.2 ความเร็วอินเทอร์เน็ต  
    1.3 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการนักเรียน 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
อัจฉริยภาพ ทักษะ
ความสามารถ ของ
นักเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
 

2.6 จัดห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ
ของนักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่างพอเพียง 

2) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล
รักษาอาคารเรียน   อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและ
มีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้

ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
7ดีมาก 

 
ดีมาก 

 

3) ร้อยละของห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 80 83 85 90 

2.7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย  

1) บัญชีรายการแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก (ร้อยละกลุ่มสาระ 
ท่ีมีบัญชี) 100 100 100 100 

2) สถิติใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 80 83 85 90 

3) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของผู้เรียน ครูและบุคลากรท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2.8 ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษเข้าสู่ระดับประเทศ 

จ านวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศ  15 20 25 30 

กลยุทธ์ที่ 3 : 
พัฒนาคุณภาพและ
การใช้หลักสูตรสู่
การจัดการเรียนรู้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน ยกระดับ
คุณภาพได้ตาม 
มาตรฐานสากล  
 

1) ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

2) ระดับคุณภาพหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน 
 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

 



 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 3 : 
พัฒนาคุณภาพและ
การใช้หลักสูตรสู่
การจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน (ต่อ) 
 

3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน ยกระดับคุณภาพได้
ตาม มาตรฐานสากล  (ต่อ) 
 

3) ร้อยละของครูผู้สอนมีจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าและสร้าง 

องค์ความรู้ การส่ือสารและการน าเสนอ กิจกรรมสร้างสรรค์
และบริการสังคม 

 

80 

 

785 

 

90 

 

95 

4) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีการพัฒนา/ติดตาม/จัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร หรือ นวัตกรรมเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 3.2 เร่งรัด เพิ่มและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ี
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1) ร้อยละของการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน  

80 85 90 95 

2) ร้อยละรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ
ออนไลน์) 
    2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
    2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
    2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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7กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
คุณภาพและการใช้
หลักสูตรสู่การจัดการ
เรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 

3.2 เร่งรัด เพิ่มและ
สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

    2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

80 

80 

85 

85 

90 

90 

95 

795 

3) ร้อยละครูผู้สอนผลิต/พัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีการ7
สารสนเทศและการส่ือสาร 

80 85 90 95 
 

7กลยุทธ์ที่ 4 : สร้าง
เสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
รองรับการ
เปล่ียนแปลง และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

4.1 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเอง 
เพิ่มขีดความสามารถใน
ทางด้านภาษาต่าง 
ประเทศและเทคโนโลยี 

1) ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้านภาษาต่างประเทศ และ/หรือสามารถน ามาส่ือสารได้ 

 

 
 

65 
 
 

 
 

70 
 
 

 
 

75 
 
 

 
 

80 
 
 

2) ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

80 85 90 95 

4.2 ส่งเสริมพัฒนา 
บุคลากรให้มีขวัญก าลัง 
ใจ  มีคุณธรรมจริยธรรม  
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
อย่างมีคุณภาพเป็น
ตัวอย่างท่ีดีต่อชุมชน  

1) ร้อยละของครูท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 80 85 90 95 

2) ร้อยละของครูท่ีได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล 60 65 70 75 

3) ร้อยละของครูท่ีปฏิบัติตนตามค่านิยมของโรงเรียน 80 85 90 95 

 



 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้าง
เสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
รองรับการ
เปล่ียนแปลง และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
  

4.3 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีท า
การวิจัยและน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

1) ร้อยละของครูท่ีท างานวิจัย 80 85 90 95 

2) ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนา 80 85 90 95 

3) จ านวนครูท่ีมีผลงานทางวิชาหรือได้เล่ือนวิทยฐานะ 3 3 3 3 

4.4 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
และการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1) ร้อยละของครูท่ีสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

2) ร้อยละของครูท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3) ร้อยละของครูท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษามาตรฐานสากลในโรงเรียน 

80 85 90 95 

4) ร้อยละของครูท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษามาตรฐานสากล ระหว่างโรงเรียน 

60 65 70 75 

75) ร้อยละของครูท่ีได้รับการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 

100 100 100 100 

 

 



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้าง
เสริมทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
วิถีความเป็นไทย 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
 
7 

5.1 ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
โดยแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
คุณธรรมสู่การเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1) ร้อยละของครูท่ีสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีแทรก/บูรณา7
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคุณธรรมและสวนพฤกษศาสตร์ 

100 100 100 100 

2) ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีได้การจัดการเรียนรู้ท่ี7แทรก/บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคุณธรรมและสวนพฤกษศาสตร์ 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

5.2 เสริมสร้างผู้เรียนเป็นผู้ท่ี
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) จ านวนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้ามาถ่ายทอดภูมิปัญญาความเป็น
ไทยในสถานศึกษา  

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

2) จ านวนกิจกรรม/โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 1 1 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100 100 100 100 

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย ดี 90 90 90 90 

5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

95 95 95 95 

5.3 เสริมสร้างและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน  

1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

95 95 95 95 

2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

100 100 100 100 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 100 100 100 100 



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้าง
เสริมทักษะการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
วิถีความเป็นไทย 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

5.4 เร่งรัดสนับสนุนการสร้าง
ค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดกับครู 
บุคลากรและผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

1) ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างตามค่านิยม 12 

ประการ 
80 85 90 95 

2) ร้อยละความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยม 12 
ประการ ครบทุกข้อ และสอดคล้อง  
ตามช่วงวัย 

780 85 90 95 

77กลยุทธ์ที่ 6 : 
สร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนาการจัด
การศึกษาท่ี
เข้มแข็ง   

6.1 สร้างความเข้มแข็งระบบดูแล

ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

1) ร้อยละความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนท่ีมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

80 85 90 95 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแก้ไขพฤติกรรมและพัฒนา
ส่งเสริมหรือส่งต่อท้ังภายในและภายนอก 

80 85 90 95 

3) ร้อยละความพึงพอใจของครูผู้ปกครองและชุมชนท่ีมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

4) ร้อยละคณะกรรมการเครือข่ายสายช้ันครบทุกระดับช้ัน 100 100 100 100 

5) จ านวนกิจกรรม/โครงการของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
ท่ีจัดขึ้น 

1 1 1 1 

  



กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
กลยุทธ์ที่ 6 : สร้าง
เครือข่ายร่วม
พัฒนาการจัด
การศึกษาท่ี
เข้มแข็ง   
 

6.1 สร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลผู้เรียน โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน(ต่อ) 

 

6) ร้อยละการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู้สอน/ครูท่ี
ปรึกษา/ครูเวรประจ าวันตามงานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

100 100 100 100 

7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีปลอดยาเสพติดโรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

95 95 95 95 

 8) ร้อยละการปฏิบัติตามวินัยจราจรของครู บุ
คลกรและนักเรียน 

95 95 95 95 

6.2 สนับสนุนวิทยากร
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

1) จ านวนกิจกรรม/โครงการของเครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชนท่ีจัดขึ้น 

1 1 1 1 

2) จ านวนวิทยากรท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

6.3 เสริมสร้างภาคีเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้และร่วม
พัฒนากับโรงเรียน  องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 

1) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียน/องค์กร
ภายในและภายนอกร่วมกัน 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการอาเซียน 

1 1 1 1 
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ผลการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนจุนวิทยาคม  ปีการศึกษา  2559 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๑.๒๙ ๓๑.๕๘ ๓๘.๕๕ ๕๓.๕๓ ๒๑.๐๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๙.๔๕ ๓๒.๓๑ ๓๗.๓๑ ๕๑.๙๗ ๓๒.๗ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ
ท้ังหมด ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙. ๓๑.๘ 

 
 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๕๒.๒๒ 
๖๐.๓๖ ๖๖.๑๘ ๖๙.๐๐ 

๖๑.๗๙ 

๔๗.๐๗ ๔๔.๖๓ ๔๐.๙๕ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ 

สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๙๒ ๒๔.๖๓ ๓๓.๐๖ ๓๕.๖๒ ๒๕.๘ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๙๒ ๒๕.๒ ๓๒.๘ ๓๗. ๒๖.๕๒ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐทั้งหมด ๕๓.๐๙ ๒๔.๙ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 

 
๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 

๓๗.๘๒ ๔๗.๑๘ ๕๑.๒๙ 
๓๐.๐๓ 

๓๔.๗๙ ๓๑.๕๘ 
๔๐.๔๒ 

๔๐.๓๕ ๓๘.๕๕ 

๔๙.๓ 
๔๙.๗๙ ๕๓.๕๓ ๒๖.๓๔ 
๓๐.๓๘ ๒๑.๐๘ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้   กระบวนการพัฒนานักเรียน  และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บูรณาการส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร  รวมท้ังมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี                        
๑ – ๖  โดยจัดหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย  และห้องเรียนโครงการ
พิเศษสนองความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่  รูปแบบท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและ                   
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม  แบบเน้นการสร้างมโนทัศน์  แบบเน้นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ  แบบเน้นการ
พัฒนาสมองและการคิด  และแบบเน้นการใช้กิจกรรมนันทนาการและศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             
คัดกรองในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และ ๔ พร้อมท้ังด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งข้อมูล
เพื่อให้ผู้เรียนอ่านคล่องและเขียนคล่อง  ใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้  ใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน  
ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  รวมท้ังมีการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 

 นอกจากนี้  โรงเรียนได้มีการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภายนักเรียน  โครงการโรงเรียนสีขาว  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการเพาะพันธุ์เมล็ดความดีสู่สังคม  โครงการลด
เมืองร้อน  ลดขยะ  โครงการส่งเสริมหลักสูตรและชุมชนสัมพันธ์  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   โครงการกีฬา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 

๕๔.๗ ๕๓.๗๘ ๕๗.๙๒ 
๒๐.๒๖ ๒๕.๒๗ 

๒๔.๖๓ 
๓๑.๕๙ ๓๒.๒๕ ๓๓.๐๖ 

๓๖.๗๖ ๓๙.๗๑ ๓๕.๖๒ 
๒๑.๘๙ 

๒๓.๗๘ ๒๕.๘ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
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เพื่อความเป็นเลิศ  โครงการโรงเรียนธนาคาร  โครงการสภานักเรียน  โครงการอาเซียน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะชีวิตของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่องและเขียนคล่องได้
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน  สามารถอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนส่ือสารได้ดี  สามารถแสวงหาความรู้
จากการใช้เทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก   ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณี   ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  ไม่เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด   มีภาวะโภชนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  7
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตา7
ธารณะดี  ดังมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

แผนภูมิท่ี  ๑  ร้อยละของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  –  ๒๕๕๙  ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 

                    ระดับ ๓  ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ชุดข้อมูล1 ๕๕.๒๘ ๕๔.๕๕ ๕๔ 

๕๓. 

๕๓.๕ 

๕๔. 

๕๔.๕ 

๕๕. 

๕๕.๕ 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

นท
ี่มี 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์อ

ยู่ใ
นร

ะดั
บ 

๓ 
ขึ้น

ไป
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แผนภูมิท่ี   ๒  นักเรียนอ่านคล่องและเขียนคล่อง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  ๓  ร้อยละผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๖.๕ 

๙๗. 

๙๗.๕ 

๙๘. 

๙๘.๕ 

๙๙. 

๙๙.๕ 

๑๐๐. 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
อ่านคล่อง ๙๗.๖๘ ๙๙.๓๒ ๙๘.๐๗ ๙๘.๖๘ ๑๐๐ ๑๐๐ 
เขียนคล่อง ๙๗.๖๘ ๙๙.๓๒ ๙๘.๐๗ ๙๘.๖๘ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ร้อ
ยล

ะ 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

๘๐. 

๑๐๐. 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ดีเย่ียม (๓) ๖๓.๑๖ ๖๖.๔๔ ๖๗. ๗๔.๕ ๗๓.๑ ๗๐.๗ 
ดี (๒) ๓๒.๑๖ ๒๔.๑๖ ๒๓. ๒๒.๑๕ ๒๒.๘๑ ๒๖.๑๑ 
ผ่าน (๑) ๔.๖๘ ๙.๔ ๑๐. ๓.๓๖ ๔.๐๙ ๓.๑๘ 
เฉลี่ยร้อยละระดับ  ๒ ข้ึนไป ๙๕.๓๒ ๙๐.๖ ๙๐. ๙๖.๖๔ ๙๕.๙๑ ๙๖.๘๒ 

ร้อ
ยล

ะ 
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แผนภูมิท่ี  ๔   ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

                     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี  ๕  ร้อยละภาวะโภชนการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

                    ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐. 
๑๐. 
๒๐. 
๓๐. 
๔๐. 
๕๐. 
๖๐. 
๗๐. 
๘๐. 
๙๐. 

๑๐๐. 

ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ดีเย่ียม (๓) ๖๐.๘๒ ๖๕.๑ ๖๘.๔๖ ๖๗.๒๕ ๗๐.๐๖ 
ดี (๒) ๓๔.๕ ๒๖.๑๗ ๒๕.๕ ๒๖.๙ ๒๕.๔๘ 
ผ่าน (๑) ๔.๖๘ ๘.๗๒ ๖.๐๔ ๕.๘๕ ๔.๔๖ 
เฉลี่ยร้อยละระดับ  ๒ ข้ึนไป ๙๕.๓๒ ๙๑.๒๘ ๙๓.๙๖ ๙๔.๑๕ ๙๕.๕๔ 

ร้อ
ยล

ะ 

๘๔. 

๘๖. 

๘๘. 

๙๐. 

๙๒. 

๙๔. 

๙๖. 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
สมส่วน ๙๕.๓๕ ๙๔.๖๓ ๘๘.๒๔ ๙๒.๖๗ ๙๒.๗๘ ๙๒.๔๑ 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาวะโภชนาการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 



ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๒๔.๕๙ ๒๖.๔๕ ๒๖.๓๕ 
๓๐.๘๕ ๒๙.๒๒ 

๔๓.๑๙ 
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แผนภูมิท่ี  ๖  จ านวนช่ัวโมงการด าเนินกิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. จุดเด่น 

 นักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในรายวิชา
ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ  และมากกว่าร้อยละ ๕๐  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  
รวมท้ังมีจิตสาธารณะจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๔.  จุดควรพัฒนา 

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ควรได้รับการพัฒนาผลคะแนนเฉล่ีย                    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) ตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีข้ันตอน
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน  ระบบงานท่ีส าคัญของโรงเรียนจุนวิทยาคมท่ี   ท า
ให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ทางโรงเรียนได้จัดแบ่งระบบงานเป็นสองระบบงาน (CWK Model)   

๑) ระบบงานหลัก ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร                      
และด้านการพัฒนานักเรียน   
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๒) ระบบงานสนับสนุน ประกอบด้วย ระบบพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบจัดการข้อมูล ระบบสร้างเครือภาคีข่ายชุมชน เป็นระบบท่ีช่วยให้          
การด าเนินงานของระบบงานหลักประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและจัดการให้ระบบงานประสบความส าเร็จด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบ

โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน สนับสนุนทรัพยากรท่ี
จ าเป็น วางแผนงบประมาณ มีหัวหน้างานด าเนินงานสู่การปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนงานท่ี
ก าหนด ท้ังยังดูแล นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานประจ าวัน (Operational Control) ของ
ครูผู้สอน/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานเป็นไปตามแผน ท่ีก าหนดโดยอาศัยข้อมูลจากการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างละเอียดน ามาวิเคราะห์เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและควบคุมให้
สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
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กระบวนการและการพัฒนาการบริหารของโรงเรียน สรุปข้ันตอน ได้ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจาก

ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน 

๒. ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๓. ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา/ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  

๔. จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ  
๕. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  
๖. การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
๗. ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
ท้ังนี้ความส าเร็จของกระบวนการบริหาร มีจุดเน้นส าคัญ คือ การขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์องค์กร 

(Strategy Driven Performance) สร้างความผูกพันของนักเรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุก
ระดับในโรงเรียน ให้ความส าคัญกับการก ากับ ประเมิน พร้อมรับมือกับความเส่ียง บริหารจัดการ
โรงเรียน7แบบองค์รวมอย่างบูรณาการ ตลอดจนบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม   

 
แผนภูมิท่ี  ๗  แสดงกระบวนการบริหารและจัดการของโรงเรียนจุนวิทยาคม 
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ตาราง ๑  แสดงกลุ่มโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการ 
             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มงานบริหาร โครงการการบริหารและจัดการของโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ๑. การพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
๒. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มงานอ านวยการ 
๒. จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๓. ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ครู บุคลากรโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ๑. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
๒. ส่งเสริมหลักสูตรและชุมชนสัมพันธ์ 
๓. การพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๑. พัฒนาคุณภาพงานส านักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
๒. พัฒนาคุณภาพงานทะเบียนและวัดผล 
๓. พัฒนาบุคลากร 
๔. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
๕. พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
๖. พัฒนาระบบงานแนะแนว 
๗. พัฒนาระบบ ICT 
๘. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

๒. ผลการพัฒนา 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบั ติ กา รประจ าปี  สอด คล้ องกั บ                               
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 

ผลงานการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๑. รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ จาก
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. เกียรติบัตรผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards: 
SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๓. โล่รางวัลโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คะแนนรวมเฉล่ีย ๕ กลุ่มสาระฯ สูงสุดล าดับท่ี ๑ 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลางของ สพม. ๓๖ 

๔. โล่รางวัลโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คะแนนรวมเฉล่ีย ๕ กลุ่มสาระฯ สูงสุดล าดับท่ี ๑ 
ประเภทโรงเรียนประเภทโรงเรียนขนาดกลางของ สพม. ๓๖ 

๕. โล่รางวัลโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คะแนนรวมเฉล่ีย ๕ กลุ่มสาระฯสูงสุดล าดับท่ี ๑ 
ประเภทโรงเรียนขนาดกลางของ สพม. ๓๖ 

 

แผนภูมิท่ี  ๘  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
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แผนภูมิท่ี ๙  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
                 และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงการใช้งบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 

 
ปีงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ร้อยละการ
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

นักเรียนท่ีจบ
การศึกษา 

งบตามแผน ใช้จริง ร้อยละ 
๒๕๕๗ ๓,๙๐๑,๙๐๐ ๓,๙๐๑,๙๐๐ ๑๐๐ ๙๒.๕๐ ๙๑.๒๐ 
๒๕๕๘ ๓,๓๔๐,๖๒๗ ๓,๓๔๐,๖๒๗ ๑๐๐ ๙๓.๗๕ ๙๔.๕๐ 
๒๕๕๙ ๓,๒๗๙,๓๐๕ ๓,๒๗๙,๓๐๕ ๑๐๐ ๙๔.๕๐ ๙๗.๖๕ 

  
  จากตาราง  แสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  และคุ้มค่า 
กับการลงทุน  โดยนักเรียนท่ีจบการศึกษาในป การศึกษา  ๒๕๕๗  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๒๐ 
ปการศึกษา  ๒๕๕๘ร้อยละ ๙๔.๕๐ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ  ๙๗.๖๕ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  สามารถเขาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้      

 
แผนภูมิท่ี  ๑๐  แสดงร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริการท่ีส่งเสริม 
                    การเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ   
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ตารางท่ี ๓  แสดงอัตราการแขงขันการเขาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔  ปการศึกษา   
              ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ของโรงเรียนจุนวิทยาคม เทียบเคียงกับโรงเรียนคูเปรียบเทียบ  
               (โรงเรียนภูซางวิทยาคม) 

 

ระดับการศึกษา 

อัตราการแข่งขัน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จวค. ภวค. จวค. ภวค. จวค. ภวค. 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 7๑๐๔ ๑๓๘ ๑๕๑ ๑๓๐ ๑๗๖ ๑๒๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘๑ ๑๔๒ ๑๙๘ ๑๒๑ ๑๕๒ ๑๓๘ 

 
จากตาราง  อัตราการแขงขันของนักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษาตอโรงเรียนจุนวิทยาคม เทียบเคียง

กับโรงเรียนคูเปรียบเทียบ พบว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มีอัตราสูงกวา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ               
77ปี ๒๕๕๙  ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ มีอัตราสูงกวาทุกปี   

 
แผนภูมิท่ี ๑๑  แสดงความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนจุนวิทยาคมต่อบรรยากาศการท างาน 
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ตารางท่ี  ๔  แสดงผลลัพธ์กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียน 

 
 ตารางแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ
มาก และบุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความพึงพอใจในการบริหารงานท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

๓. จุดเด่น 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์องค์กร (Strategy Driven Performance) สร้างความผูกพันของนักเรียน  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ให้ความส าคัญกับการก ากับ ประเมิน พร้อมรับมือกับ
ความเส่ียง บริหารจัดการโรงเรียนแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ ตลอดจนบริหารจัดการอย่างมี
จริยธรรม  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีความซัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม       ในการก าหนด  

๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การท า การประเมิน และร่วมภาคภูมิใจ ใน
กระบวนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบแผนการเรียนของโรงเรียน และครูผู้สอนมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
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เฉล่ีย 

๒๕๕๗ ๘๒.๗๕ ๘๑.๑๕ ๘๔.๕๐ ๗๙.๒๕ ๗๘.๕๑ ๑๐๐ ๘๒.๒๓ ๘๔.๐๕ 

๒๕๕๘ ๘๗.๓๐ ๘๓.๕๐ ๘๖.๗๕ ๘๔.๔๐ ๘๐.๒๕ ๑๐๐ ๘๔๑๕ ๘๖๖๒ 

๒๕๕๙ ๘๙.๕๐ ๘๕.๖๖ ๙๐.๑๕ ๘๗.๓๗ ๘๒.๗๘ ๑๐๐ ๘๕๕๖ ๘๘๗๑ 

เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
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แผนภูมิที่  ๑๒   แสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร 
                     และการออกแบบแผนการเรียนของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓. โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลและการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารในกลุ่มงานหรือฝ่ายต่างๆ ท่ีขาดการเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบงาน ในการบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งมีความ
ต้องการ (Demand) หลากหลาย 

๒. ระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจให้การด าเนินงานของระบบงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้ และสามารถเช่ือมโยงด้วย
ระบบ ICT  
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
โดยจัดท าหน่วยการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้การค้นคว้าอิสระ (IS)  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอก7
ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสร้างคุณภาพการสอน  โครงการพัฒนา
บุคลากร  โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ฯลฯ   เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดี 

 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันที  เพื่อใหน้ักเรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561  หน้า 41 
 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  :  ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนจุนวิทยาคมตระหนักและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ                
การบริหารโรงเรียนและกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไป                   
อย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ด าเนินการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน   ยึดหลักการมีส่วนร่วม  และแนวคิดเชิงระบบ PDCA  มีข้ันตอนการด าเนินงานระบบ                                
การประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมการและสร้างความตระหนัก  โรงเรียนประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจถึงความส าคัญ 
7ของการประกันคุณภาพภายใน  บทบาทและภารกิจของครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน  คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน  และคณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียน   

๒. ขั้นด าเนินการ  โรงเรียนด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ได้แก่       
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จ านวน  ๑๖ มาตรฐาน, จัดท าแผนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน,  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ                    
การบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายความส าเร็จ,  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ,  ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี,  ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  วิเคราะห์ผล
การประเมิน  เพื่อหาจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  จัดท ารายงาน  

๓. ข้ันสรุปผลการด าเนินงาน  โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ 
โรงเรียน   วิเคราะห์  และสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายงานประจ าปี  และเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๔. ข้ันน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ โดยการประชุมบุคลากรโรงเรียนร่วมกันน าผล    
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงเรียนไปวิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  ด าเนินการก าหนดค่า
เป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน  วางแผนเพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

๓.  จุดเด่น 
 ครูทุกคนตระหนักและด าเนินการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการท างานท้ังในระบบงานหลัก
และงานสนับสนุน  พร้อมท้ังประเมินและรายงานตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาระบบข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินตนเองของครู  เพื่อนครู  และนักเรียน
ให้แก่ครูแต่ละคน  พร้อมท้ังเปิดเวทีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วางแผน
ในการพัฒนาของตนเองและสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มบริหารงานเพิ่มข้ึน   
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 

 จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ท้ังนี้  เพราะ
มาตรฐานท่ี  ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ดี  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดี  
มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  อยู่ในระดับดี 
 ด้วยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการ  จุดเน้น  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  และสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จึงท าให้มีผลการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ  ดี  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลของค่าเฉล่ียจากการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่องและเขียนคล่องได้ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละ
ระดับช้ัน  สามารถอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียนส่ือสารได้ดี  สามารถแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยี  และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก   ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม   เอกลักษณ์    อัตลักษณ์  และคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนก าหนด   ในด้านมาตรฐานท่ี  ๒  
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนมีก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจ  มีการวางแผนและด าเนินการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีพัฒนา    มีการตรวจสอบ  และใช้ผลการประเมินในการ
ด าเนินงานในการแก้ไขพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามมาตรฐานท่ี  ๓  อยู่ในระดับดี  มีการวางแผน   วิเคราะห์  ออกแบบการจัดการเรียน                     
การสอนตามหลักสูตร   และบริบทของโรงเรียน  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียน  มีการติดตาม
ตรวจสอบ  ช่วยเหลือนักเรียน  และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนี้โรงเรียนมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนมีความพึงพอใจใน                    
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
7 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา  จะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพ  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในด้านคุณภาพ
นักเรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  จากผลการด าเนินงานของโรงเรียน                           
จุนวิทยาคม  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ัง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี ้
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สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพนักเรียน 

๑.  นักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในรายวิชา
ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ  และมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   

     ๒. นักเรียนมีจิตสาธารณะจนเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

     ๑. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ควรได้รับการพัฒนาผลคะแนน
เฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

     ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (Quality System Management) 
ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์องค์กร (Strategy Driven 
Performance) สร้างความผูกพันของนักเรียน  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน 
ให้ความส าคัญกับการก ากับ ประเมิน พร้อมรับมือ
กับความเส่ียง บริหารจัดการโรงเรียนแบบองค์รวม
อย่างบูรณาการ ตลอดจนบริหารจัดการอย่างมี
จริยธรรม  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีความซัด
เจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนด  

     ๑. ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารใน
กลุ่มงานหรือฝ่ายต่างๆ ท่ีขาดการเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบงาน 
ในการบริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งมีความ
ต้องการ (Demand) หลากหลาย 
     ๒. ระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูลท่ี
มีประ สิทธิภาพ  ท่ีสามารถน าไปใช้ ในการ
ตัดสินใจให้การด าเนินงานของระบบงานเป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้ และสามารถเช่ือมโยง
ด้วยระบบ ICT 

     ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการคิด การ
วางแผน การท า การประเมิน และร่วมภาคภูมิใจ ใน
กระบวนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการ
ออกแบบแผนการเรียนของโรงเรียน และครูผู้สอนมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
     ๓. โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     ๑. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ใน
การพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ดบ ร ร ย าก า ศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๑. การตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของนักเรียน  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันที  เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ข้อมูลท่ีได้รับไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      ๑. ครู ทุกคนตระหนักและด า เนินการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการท างานท้ังในระบบงาน
หลักและงานสนับสนุน  พร้อมท้ังประเมินและรายงาน
ตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

๑. โรงเรียนควรพัฒนาระบบข้อมูลย้อนกลับ 
จากการประเมินตนเองของครู  เพื่อนครู  และ
นักเรียนให้แก่ครูแต่ละคน  พร้อมท้ังเปิดเวทีกลุ่ม
สา ระการ เ รียนรู้ และกลุ่ มบริห ารงาน  เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   วางแผนในการพัฒนาของ
ตนเองและสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มบริหารงาน
เพิ่มข้ึน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

๑. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และผลการทดสอบข้ันพื้นฐานระดับชาติมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 

๒. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับแหล่ง 
การเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ 

๓. โรงเรียนมีชุมชนเครือข่าย  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา 
นักเรียน  และการบริหารจัดการเชิงระบบเพิ่มมากขึ้น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบ  E-Classroom,  
E-Learning,  E-Library,  E-office, E-Student  และ E-Service      


