
1

สวนท่ี 1
บทนำ

1.1 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและเปดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เม่ือวันท่ี 15

พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยไดรับการสนับสนุนจากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประจวบ คำบุญรัตน และครู
ใหญโรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม แสนเฉลียว ครูใหญโรงเรียนขุนยวมทำหนาท่ีเปนผูรักษาการในตำแหนงครูใหญ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระท่ังวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 นายทองคำ เทิดทูนธรรม ไดรับแตงต้ังใหมาดำรง
ตำแหนงครูใหญเปนคนแรก ไดเปดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือวันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2534

มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 6 ตำบล 42 หมูบาน ไดแก ตำบลแมเงามี 8 หมูบาน ประกอบดวย บานตอแพ บานหัว
เงา บานประตูเมือง บานหวยตนนุน บานหวยนา บานสวนออย บานนาหัวแหลม บานหลวง ตำบลแมยวมนอยมี 8 หมู
บาน ประกอบดวย บานหัวปอน บานแมโกป บานหวาโน บานแมออ บานแมแจะ บานแมหาด บานหวยมะบวบ บานหัว
แมลากะ ตำบลขุนยวมมี 5 หมูบาน ประกอบดวย บานขุนยวม บานแมสุริน บานแมสะเป บานหวยฟาน บานแม
สะเปเหนือ ตำบลแมอูคอมี 6 หมูบาน ประกอบดวย บานคำสุข บานหัวแมสุริน บานปางตอง บานใหมพัฒนา บานแมอู
คอหลวง บานแมอูคอ ตำบลเมืองปอนมี 10 หมูบานประกอบดวย หมู1 บานเมืองปอน หมู2 บานเมืองปอน หมู3 บาน
หางปอน หมู4 บานปาฝาง หมู5 บานแมซอ หมู6 บานแมลากะ
หมู7 บานทาหินสม หมู8 บานมะหินหลวง หมู9 บานหนองแหง หมู10 บานแมโขจู และตำบลแมก๊ิมี 5 หมูบาน
ประกอบดวย บานแมก๊ิ บานหวยสาน บานพะโท บานหวยโปงเลา บานเปยงหลวง

ป พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดรับการบรรจุแตงต้ังครู 4 อัตรา ไดแก นางสาวจารุณี บุรณะวิทย , นางสาว
จันทรเพ็ญ  ตานะเศรษฐ , นางสาวบุญศรี  ตรีทองและนายสวิง  คงแดง

ป พ.ศ. 2517 ไดยายท่ีเรียนจากโรงเรียนขุนยวม มายังโรงเรียนใหม คือ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ซ่ึงมีเน้ือท่ี
73 ไร 3 งาน 71 ตารางวา เม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 2517

ป พ.ศ. 2518 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู 1 หลัง หองน้ำหองสวม 4 ท่ีน่ัง จำนวน 1 หลัง ในปน้ี
มีครู 12 คน ภารโรง 1 คน

ป พ.ศ. 2519 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู 1 หลัง หองน้ำหองสวม 4 ท่ีน่ัง จำนวน 1 หลัง
ป พ.ศ. 2522 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู แบบ 202ก. 1 หลัง ไดรับงบประมาณตอเติม อาคาร

เรียน 4 หองเรียน พรอมชวงบันได และกอสรางสนามกีฬา
ป พ.ศ. 2523 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู แบบ 202ก. 1 หลัง และหองสวม 6 ท่ีน่ัง จำนวน 1

หลัง
ป พ.ศ. 2525 ไดรับงบประมาณกอสรางหองน้ำหองสวมนักเรียนหญิง 6 ท่ีน่ัง จำนวน 1 หลัง และ

โรงเรียนไดสรางสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
ป พ.ศ. 2526 ไดรับงบประมาณกอสรางถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
ป พ.ศ. 2527 ไดรับงบประมาณกอสรางท่ีพักนักเรียนจาก ส.ส. จังหวัดแมฮองสอน นายจำลอง รุงเรือง
ป พ.ศ. 2529 เขารวมโครงการโรงเรียนสมทบในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และไดเขารวม

โครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม โดยดำเนินการตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา เชน ยกเวนเงินบำรุงการศึกษา บริการหนังสือยืมเรียน ใหทุนการศึกษาแก
นักเรียนยากจน
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ป พ.ศ. 2531 ไดจัดเรียนแบบก่ึงระบบตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณสรางหอพักนักเรียนแบบจุ 35 คน/ 36 และไดรับงบจัดสรรงบประมาณกอสรางโรงฝกงานแบบ
102/27

ป พ.ศ. 2534 ไดจัดสาขาโรงเรียนท่ีบานเมืองปอน ต.เมืองปอน มีจำนวนนักเรียน 18 คน
ป พ.ศ. 2535 เขาโครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุนท่ี 1 (รพชส) และไดรับจัดสรร

งบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงคหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง และถัง
เก็บน้ำฝน (ฝ.33) จำนวน 1 ชุด

ป พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการกอสรางหอนอนแบบ 31 คน 1 หลัง และ
เขาโครงการอาสาพัฒนาปองกันตนเองตามแนวชายแดน ไทย-พมา (อพป)

ป พ.ศ. 2539 ไดรับจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 216ล/ปรับปรุง 29
ป พ.ศ. 2542 ไดรับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนช่ัวคราวก่ึงถาวรไดรับงบประมาณอาคารเรียน 216

ล/41 (หลังคาทรงไทย)  ไดรับการจัดสรรงบประมาณสรางศูนยคนควาขอมูล(Resource
Center) ไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ป พ.ศ. 2545 ไดทำการติดต้ังหองอินเตอรเน็ต โดยไดรับการสนับสนุนจากชมรมผูปกครอง
ป พ.ศ.2546 ไดรับเลือกใหจัดต้ังศูนยบริหารทางวิชาการ ไดแก ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

พลานามัยจังหวัดแมฮองสอน ศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน สถานฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไดรับคัดเลือกให

เปนโรงเรียนในฝน ตามโครงการหน่ึงอำเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน
ป พ.ศ.2547 ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน) รอบแรก มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ป  พ.ศ.2549 ไดรับการรับรองใหเปนตนแบบโรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ.2550 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป 2550 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ป พ.ศ. 2551 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

ป พ.ศ. 2552 โรงเรียนขุนยวมวิทยาไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียน ในกลุม 26  ICT
ป พ.ศ. 2553 โรงเรียนขุนยวมวิทยาไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต1
ป พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดยายสังกัดเขาสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ป พ.ศ. 2555 โรงเรียนขุนยวมวิทยาไดรับคัดเลือกใหเปนสถานท่ีรับเสด็จ สมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในการเสด็จเย่ียมมูลนิธิแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิแพทย พอ.สว. )

ป พ.ศ. 2556 ไดรับรางวัลถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโครงการลดเมืองรอนดวย
มือเรา ปท่ี 8

ป พ.ศ. 2557 - ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
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- ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวขอ “เร่ิมตนเชาวันใหมดวยไออุน
รักจากแม” โครงการโอวัลติน Gift for Mom ปท่ี 12 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษารวมกับบริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จำกัด
- ไดรับ ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจิรยะธรรม ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนัก
งานตรวจเงินแผนดิน
- เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแมฮองสอน
คัดเลือกโรงเรียนขุนยวมวิทยาเปนศูนยพัฒนาการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและศูนย
พัฒนาการเรียนรูวิชาศิลปะ

ป 2558 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาทรงรับโรงเรียนเขารวม
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ( กพด. )

ป 2559 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการ
ประกวด “Read Thailand : อานเถิดเด็กไทยอานถวายเจาฟานักอาน” ปท่ี 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

ป 2560 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล กิจกรรมการอาน
เอาเร่ืองตามแนวทาง PISA ระดับช้ัน ม.4 -6 จากกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ สำหรับ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำป 2560

ป 2561 - โรงเรียนไดรับรางวัลในโครงการ ส่ือสารสาธารณะเพ่ือลดปจจัยเส่ียงทางสังคม และเปน
ตัวแทนภาคเหนือ ภาพยนตรเร่ือง “จุดจบเดียวกัน” In The End. เขารวม
ฉาย ในงานแถลงขาว “เปดตัวส่ือรณรงค ประเด็นการพนันในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก
2018 ”เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ท่ีโรงภาพยนตร SF World Cinema โรง 5 ช้ัน 9
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)
รวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทย และมูลนิธิรณรงคหยุดพนัน
- รางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice ) ตามโครงการโรงเรียน
ตนแบบมาตรฐานส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ป 2561 สหวิทยาเขตกลุมดอยกองมู
จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม

ผูอำนวยการโรงเรียน 1 - 1

รองผูอำนวยการโรงเรียน - - -

ขาราชการครู 19 35 54

พนักงานราชการ 3 - 3

ครูอัตราจาง 5 1 6

ครูดูแลหอพัก - - -

ครูหองสมุด - - -

เจาหนาท่ีธุรการ 1 - 1

ลูกจางประจำ 2 - 2

แมบาน+นักการภารโรง 1 2 3

รวม 32 38 70



5

ระดับช้ัน
จำนวนนักเรียน(คน)

จำนวนหอง ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปท่ี 1 5 93 83 176

มัธยมศึกษาปท่ี 2 5 92 98 190

มัธยมศึกษาปท่ี 3 5 70 97 167

รวม 15 255 278 533

มัธยมศึกษาปท่ี 4 5 68 101 169

มัธยมศึกษาปท่ี 5 5 55 86 141

มัธยมศึกษาปท่ี 6 5 68 70 138

รวม 15 191 257 448

รวมท้ังส้ิน 30 446 535 981
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนขุนยวมวิทยา
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ดานเกียรติยศและความภูมิใจ
ปการศึกษา  2561

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

นักเรียน ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 68
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. การแขงขันการทองอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
2. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี 11 (6 บท)
ม.1-ม.3
3. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม โคลงส่ีสุภาพ ม.4-ม.6
4. การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
2. การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทส่ิง
ประดิษฐ ม.4-ม.6
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3
2. การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6
3. การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
4. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
5. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
6. การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3
7. การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.4-ม.6
8. การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3
9. การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.1-ม.3
10. การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6
11. การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3
12. การแขงขันประติมากรรม ม.4-ม.6
13. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
14. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
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ประเภทชาย ม.1-ม.3
15. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6
16.การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
17. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
18. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.1-ม.3
19. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.4-ม.6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

1. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
2. การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
3. การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
4. การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุน ม.4-ม.6
5. การแขงขันละครส้ันภาษาจีน ม.4-ม.6
6. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.4-ม.6
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.1-ม.3
2. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.4-ม.6
3. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน
ม.4-ม.6
4. การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-ม.6
5. การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6
6. การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-
ม.3
7. การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3
8. การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4-ม.6
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.4-ม.6
เรียนรวม – ศิลปะ
1. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภท
บกพรองออทิสติก ม.4-ม.6

ระดับภาคเหนือ
1. ทีมงานฤดูสน ไดรับรางวัลในโครงการ ส่ือสาร
สาธารณะเพ่ือลดปจจัยเส่ียงทางสังคม และเปนตัวแทน
ภาคเหนือ ภาพยนตรเร่ือง “จุดจบเดียวกัน” In The
End. เขารวมฉาย ในงานแถลงขาว “เปดตัวส่ือรณรงค
ประเด็นการพนันในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย (พม.) รวมกับ สำนัก
งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค
หยุดพนัน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562
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เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ท่ีโรงภาพยนตร SF World
Cinema โรง 5 ช้ัน 9 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ระดับจังหวัด
2. รางวัลชนะเลิศ ท้ังระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย ในการ
ประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรูเทาทันรัก" โดยเขารับรางวัล
เกียรติบัตรและเงินรางวัล ทีมละ 5,000 บาท จากนายสิริ
รัฐ ชุมอุปการ ผูวาราชการจังหวัด ผลงานของนักเรียนคะ
#ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชนะเลิศ ไดแกโรงเรียนขุนยวมวิทยา(ฤดูสน) ช่ือผลงาน
Thank and Goodbye
#ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา(ฤดูสน) ช่ือผลงาน time

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แมฮองสอน 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันวอลเลยบอล
หญิงกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำป 2561
การแขงขันกีฬาระดับเยาวชน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ธนาคารออมสิน

ระดับเขตพ้ืนท่ี
1. รางวัลชนะเลิศการประพันธบทอาเศียรวาทเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแขงขันทักษะภาษาไทย               โดยนายภา
นุกฤษณ  ทองออน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรการดารตามพระราชดำริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

2. การแขงขันทักษะภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรการดารตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)
- แขงขันคัดลายมือ โดยเด็กหญิงลักษิกา ปญญาเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชนะเลิศ)
- แขงขันอานเอาเร่ือง (Pisa) โดยเด็กหญิงนันทภัส เงา
ทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชนะเลิศ)
- แขงขันพูดสุนทรพจน โดยเด็กหญิงชลลดา กำไลทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- แขงขันเขียนเรียงความ โดยนางสาวนิตยา กุลพินิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- แขงขันอานเอาเร่ือง (Pisa) โดยนางสาวเจนจิราพร
แสงเฮอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCAQyhjDeFBsSupUr0hSrDELjwa3K3QBVtLGUwUCNXEsu-Hm4pwpLdiGhO_sk0oDB7D3QR7nftqTsid8ScaqdgNsEGLPiXzcYrluCjP7SBV-cl-1aT28HzQfsUfqNLDtr9LDakPHOXYD2QBeU1DJgTPoOBoCTkbu_KqNH4RoWwWBKIwntSkKhQ3j1dowydFR9yMIG0KDqoNzuehMpv6jtD92A3UZLMnaVs7Ed4rd79dYDtDA5qxHfxaK-zKHoSGakSD59gDW9YFHTVS1YICM0zR7cV3RKkvZ7a44Eg8esjn8As3nZiRdSQMgXUaauaNc3nh1BpKDf_o7M3woRYHFeG7OE-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCAQyhjDeFBsSupUr0hSrDELjwa3K3QBVtLGUwUCNXEsu-Hm4pwpLdiGhO_sk0oDB7D3QR7nftqTsid8ScaqdgNsEGLPiXzcYrluCjP7SBV-cl-1aT28HzQfsUfqNLDtr9LDakPHOXYD2QBeU1DJgTPoOBoCTkbu_KqNH4RoWwWBKIwntSkKhQ3j1dowydFR9yMIG0KDqoNzuehMpv6jtD92A3UZLMnaVs7Ed4rd79dYDtDA5qxHfxaK-zKHoSGakSD59gDW9YFHTVS1YICM0zR7cV3RKkvZ7a44Eg8esjn8As3nZiRdSQMgXUaauaNc3nh1BpKDf_o7M3woRYHFeG7OE-&__tn__=%2ANK-R
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3. รางวัล สถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี
(Best Practice ) ตามโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ป 2561
สหวิทยาเขตกลุมดอยกองมู

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

4. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกิจกรรมการสงเสริมทักษะ
อาชีพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปการศึกษา 2561 (กิจกรรม
งานชาง สรางอาชีพ ระดับช้ันม.1-3 ส่ิงประดิษฐ “โตะ
เอนกประสงค”)
เด็กชายสุทัศน  กมลรอบรู  เด็กชายพลวัต  ความเลิศ
และเด็กชายธนันชัย  โพคู นักเรียนช้ันม.2

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

ครู ระดับเขตพ้ืนท่ี
1.นายกิตติกร  ใจคงอยู
ครูผูสอนดีเดน    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.นางพรวิภา  กันธิยะ
ครูผูสอนดีเดน    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3.นางสาวสุทธิพร  พลพยัคฆกุล
ครูผูสอนดีเดน    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.นางสาวอุไรพร  กอมงคล
ครูผูสอนดีเดน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
5.นางแกวตา  อาณาจักร
ครูผูสอนดีเดน    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
6.นายนิเวศน   ไพรพนาชัยม่ัน
ครูผูสอนดีเดนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
7.นายธนพล สุวรรณทอง
ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
8. นางเครือวัน กันทะศิลป
ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
9.นายวัชรชัย  ทะสม  ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระศิลปะ

ชมรมผูประกอบวิชาชีพครูและผู
บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนยวม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562
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สวนท่ี 2
ทิศทางของสถานศึกษา

วิสัยทัศน  (Vision)
ภายในป 2564  นักเรียนมีคุณธรรม สืบสานงานพระราชดำริ ยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานสากล

ปณิธาน
มุงสรางคนดีสูสังคม

อัตลักษณ (Indentity)
นักเรียนมีคุณธรรม รักษส่ิงแวดลอม

เอกลักษณ  (Uniqueness)
โรงเรียนสงเสริมคุณธรรมและส่ิงแวดลอม

พันธกิจ  (Mission)
1. สงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนใหมีวินัย จิตสาธารณะ รูจักแบงปนและมีน้ำใจ

2. สืบสานงานอันเน่ืองจากพระราชดำริ ตามโครงการ กพด.

3. จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. พัฒนาศักยภาพของครูสูความเปนผูนำการเปล่ียนแปลง มีความพรอมในการ

5. พัฒนาวิธีการสอน และสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

6. บริหารจัดการดวยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานสากล

กลยุทธโรงเรียนขุนยวมวิทยา
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม
2. เสริมสรางใหผูเรียนมีโภชนาการท่ีดี สุขภาพแข็งแรง
3. สงเสริมใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะดานอาชีพ  ปลูกจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม และสืบสาน

ภูมิปญญาทองถ่ิน
4. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูใหเปนผูนำการเปล่ียนแปลง ในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพ
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
7. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยบริการความรูของชุมชน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562
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เปาหมายโรงเรียน  (Goal)
1. ผูเรียนเปนคนดีของสังคม

2. ผูเรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง

3. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะดานอาชีพ  รักษส่ิงแวดลอม และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน

4. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. ครูเปนผูนำการเปล่ียนแปลง ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

6. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ

7. โรงเรียนเปนศูนยบริการความรูของชุมชน

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เปาหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปงบประมาณ 2562)

เปาหมายท่ี 1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเร่ิมและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ

เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี

เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหาง
ไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

เปาหมายท่ี 3 ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี

เปาหมายท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562
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เปาหมายท่ี 5 สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัต
กรรม

กลยุทธเชิงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุงผลใหผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สรางโอกาสทางการศึกษาและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุงใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ โดยเนนระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เสริมสราง

ความรับผิดชอบตอผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบูรณาการการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา

เปาหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา   2562

เปาหมายหลักท่ี 1 เสริมสรางสุขภาพของเด็กต้ังแตครรภมารดา

เปาหมายหลักท่ี 2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

เปาหมายหลักท่ี 3  เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

เปาหมายหลักท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

เปาหมายหลักท่ี 5  ปลูกฝงจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เปาหมายหลักท่ี 6  เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินและของชาติไทย

เปาหมายหลักท่ี 7  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน

เปาหมายหลักท่ี 8 พัฒนาสถานศึกษาเปนศูนยบริการความรู

แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปการศึกษา  2562
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ท่ี เปาหมาย กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

1

ผูเรียนเปนคนดี
ของสังคม

สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
เปนคนดีของสังคม

1. สงเสริมใหผูเรียนมีวินัย
2. สงเสริมใหผูเรียน

มีจิตสาธารณะ
3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักแบงปนและมีน้ำใจ

1. ผูเรียนมีวินัยตอตนเอง
และผูอ่ืน

2. ผูเรียนมีจิตสาธารณะ
3. ผูเรียนรูจักแบงปนและ

มีน้ำใจ

1. รอยละ 80 ผูเรียนทุกคนมีวินัยตอ
ตนเองและผูอ่ืน

2. รอยละ 80 ผูเรียนทุกคนมีจิต
สาธารณะ

3. รอยละ 80 ผูเรียนทุกคนรูจัก
แบงปน และมีน้ำใจ

2

ผูเรียนมีโภชนาการดี
สุขภาพแข็งแรง

เสริมสรางใหผูเรียนมี
โภชนาการท่ีดี สุขภาพ

แข็งแรง

1.  สงเสริมผูเรียนไดรับโภชนาการท่ีดี
2. สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพแข็งแรง

1. ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข
2. ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ สส

ส.

1. รอยละ 80 ของผูเรียน
มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข
2. รอยละ 80 ของผูเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงตามเกณฑ สสส.

3 ผูเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา มีทักษะ

ดานอาชีพ รักษ
ส่ิงแวดลอมและสืบสาน

ภูมิปญญาทองถ่ิน

1.สรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกับผูเรียนและมีทักษะดาน

อาชีพ

1. สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา

2.เสริมสรางศักยภาพทางการอาชีพใหแกผู
เรียน

1.ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดาน
อาชีพตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเอง

1. รอยละ 80  ของผูเรียนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาและแสดง
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี

2. รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาใหมีทักษะดานอาชีพตาม

ความถนัดและความสนใจของตนเอง

2. สงเสริมผูเรียนใหมี
จิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอมและ

สืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1. เสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
2. เสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ

สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ิน
และของชาติไทย

1. ผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย สืบสานภูมิ

1. รอยละ 80 ของผูเรียนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

2. รอยละ 80 ของผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย สืบสาน
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ปญญา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม

ภูมิปญญา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม

4 ผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศทางวิชาการ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผานการ
ประเมินระดับชาติอยูในระดับดี

เปนท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติ
2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเปนท่ีประจักษ สามารถ

แขงขันในระดับชาติ
และนานาชาติ

3. นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน จนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังใน

ประเทศและ
ตางประเทศได

4. นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถาย
โอนกับสถานศึกษาระดับตางๆ ในนานา

ชาติได

1. รอยละ 15 ของนักเรียนม.ตน
และรอยละ 10 ของนักเรียน ม.

ปลาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน
การประเมินระดับชาติอยูในระดับดี
เปนท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติ
2. รอยละ 10 ของนักเรียนมีความ

สามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เปนท่ี
ประจักษ สามารถแขงขันในระดับ

ชาติ และนานาชาติ
3. รอยละ 80 ของนักเรียน

ม.ตน สามารถเขาศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ท้ังในและตางประเทศ และ รอยละ
80 ของนักเรียนม.ปลาย สามารถเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท้ังใน

และตางประเทศ
4. มีอัตราการเพ่ิมของรางวัลท่ีไดรับ
จากการแขงขันทางวิชาการ/วิชาชีพ

ระดับนานาชาติ รอยละ 25

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการส่ือสารได
อยางนอย 2 ภาษา

1. นักเรียนใชภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ในการ

ส่ือสารไดดี
2. นักเรียนสามารถสอบผานการวัด

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
1. รอยละ 30 ของนักเรียน

ม.ตน และ รอยละ 35
ของนักเรียน ม.ปลาย
สามารถใชภาษาไทย /
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ระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาติ

ภาษาอังกฤษ ในการ
ส่ือสารไดดี

2. รอยละ 20 ของ
นักเรียน ม.ตน และ รอย
ละ 25 ของนักเรียน ม.
ปลาย สามารถสอบผาน

การวัดระดับ
2. ความสามารถทางภาษา

จากสถาบันภาษานานา
ชาติ

3. พัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิด 1. นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูและจัดทำโครงงานท่ีเสนอแนวคิด
เพ่ือสาธารณะประโยชนรวมกับนักเรียน

นานาชาติ
2. นักเรียนสามารถเขียนเรียงความข้ันสูง

1. รอยละ 70 ของนักเรียน ม.ตน
และรอยละ 80 ของ นักเรียน ม.

ปลาย สามารถสรางกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูและจัดทำโครง

งานท่ีเสนอแนวคิดเพ่ือ
สาธารณะประโยชนกับนักเรียนตาง

วัฒนธรรม
2. รอยละ 50 ของนักเรียน ม.ตน
และรอยละ 20 ของนักเรียน ม.

ปลาย สามารถเขียนเรียงความข้ันสูง
ได

4. สงเสริมใหผูเรียนผลิตผลงานอยาง
สรางสรรค

1. นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝก
วิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

2. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ
สรางสรรค และออกแบบผลงานเขา

แขงขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

1. รอยละ 5 ของนักเรียน มีผล
งานการประดิษฐ สรางสรรค และ

ออกแบบผลงานทางวิชาการ/อาชีพ
เขารวมแขงขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ



18

3. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูออกแบบ สรางสรรคงาน ส่ือสาร
นำเสนอ เผยแพร และแลกเปล่ียนผล

งานไดในระดับนานาชาติ

2.  รอยละ 40 ของนักเรียนม.ตน
และ รอยละ 5 ของนักเรียน ม.ปลาย

จบการศึกษาทางดานอาชีพ
3. รอยละ 10 ของนักเรียนสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูออกแบบ

สรางสรรคงานท้ังดานวิชาการ
และอาชีพ โดยสามารถส่ือสาร นำ
เสนอ เผยแพร และแลกเปล่ียนผล

งานไดในระดับนานาชาติ

5. สงเสริมและจัดกิจกรรมใหผูเรียน
รับผิดชอบตอสังคม

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม 1.  รอยละ 80 ของนักเรียน มีความ
รับผิดชอบตอสังคม

5 ครูเปนผูนำการ
เปล่ียนแปลงในการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ครูใหเปนผูนำการ

เปล่ียนแปลง ในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให

เต็มตามศักยภาพ

1. ครูผูสอนมีความรูความสามารถและ
เช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิชาการ
2. ครูผูสอนมีความรูและใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผล

งานท้ังระบบออนไลนและออฟไลน
3. ครูผูสอนมีความรูและใชการวิจัยในช้ัน

เรียน  ส่ือ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง

1. ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและ
สมรรถนะของครู

1. รอยละ 80 ของครูมีความเปนมือ
อาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียน

รู
2.  รอยละ 80 ของครูมีทักษะการใช
ส่ือนวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
3.  รอยละ 80 ของครูมีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็ม

กำลังความสามารถ

6 กระบวนการบริหาร
จัดการโรงเรียนมี

คุณภาพ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

คุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน
สากล

1.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ท่ีไดรับรองจาก

องคการมาตรฐาน
สากล

2. จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู การบริหาร
จัดการท้ังในประเทศ/

1. เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ท่ีได

รับรองจาก
องคการมาตรฐานสากล

1. รอยละ 80 ของโรงเรียนท่ีจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีได
รับรองจาก

องคการมาตรฐานสากล
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ตางประเทศ
3. จัดระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร

อยางมีอิสระและคลองตัวโดยสามารถ
กำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง

สงเสริมและพัฒนา
4. .มีการบริหารจัดการ

ระดมทรัพยากรตางๆเพ่ือพัฒนาความเปน
เลิศในการจัดการศึกษา

2. เพ่ือจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู การ
บริหารจัดการท้ังในประเทศ/ตาง

ประเทศ
3. เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการ ดาน
บุคลากรอยางมีอิสระและคลองตัวโดย

สามารถ
กำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง

สงเสริมและพัฒนา
4. เพ่ือจัดใหมีการบริหารจัดการ ระดม

ทรัพยากรตางๆ
เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการ

ศึกษา

2. รอยละ 80 ของโรงเรียนท่ีมีการ
บริหารดานบุคลากร

อยางมีอิสระและคลองตัวโดย
สามารถ กำหนดอัตรากำลัง สรรหา
บรรจุ จัดจาง สงเสริมและพัฒนา
3. รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการ

บริหารจัดการ ระดมทรัพยากรตางๆ
เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศในการ

จัดการศึกษา

7 โรงเรียนเปนศูนยบริการ
ความรูของชุมชน

พัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนย
บริการความรูของชุมชน

1. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมในการ
ใหบริการแกชุมชน
2. สงเสริมใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีจำเปน
ตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

1. หองสมุด ทันสมัยและไดมาตรฐาน
2. หองคอมพิวเตอร ทันสมัย  ได

มาตรฐาน  และปลอดภัย
3. หองภูมิปญญาทองถ่ิน

มีสถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
4. หองเรียนศิลปะ มีสถานท่ี
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม

5. หองดนตรี ทันสมัย ไดมาตรฐาน  พอ
เพียง และปลอดภัย

6. หองปฎิบัติการทางภาษา ทันสมัยและ
ไดมาตรฐาน

7.  หองโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย
ทันสมัยและไดมาตรฐาน

1. หองสมุดมีระบบระบบสืบคน ยืม
คืน ท่ีทันสมัย รอยละ 90

2. หองคอมพิวเตอร  มีระบบเครือ
ขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

เพียงพอตอผูรับบริการ  รอยละ 90
3. หองภูมิปญญาทองถ่ิน

มีหองจัดเก็บอุปกรณท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และเอ้ือตอการเรียนรู รอย

ละ 90
4. หองเรียนศิลปะ  มีหองจัดเก็บท่ี
เหมาะสม และเพียงพอ รอยละ 90
5. หองดนตรี มีหองจัดเก็บอุปกรณท่ี
เหมาะสมเพียงพอ และเอ้ือตอการ

เรียนรู
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8. หองประชาสัมพันธ  ทันสมัยและได
มาตรฐาน

รอยละ90
6. หองปฎิบัติการทางภาษา มีส่ือ ท่ี
ทันสมัย และเพียงพอตอผูรับบริการ

รอยละ 90
7. หองโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย

ทันสมัยและไดมาตรฐาน รอยละ
100

8. หองประชาสัมพันธ  ทันสมัยและ
ไดมาตรฐาน
รอยละ 90

3.พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทาง
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทาง

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตาม
แนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระ

เทพฯ รอยละ 90

4. พัฒนาโรงเรียนใหมีวัสดุ อุปกรณ และส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรู

1. โรงเรียนมีวัสดุ   อุปกรณ และส่ือ

เทคโนโลยี ท่ีเพียงพอ  ทันสมัย ได

มาตรฐาน และปลอดภัย

1. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ และส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีเพียงพอ  ทันสมัย ได

มาตรฐาน และปลอดภัย รอยละ 90
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สวนท่ี 3
รายละเอียดกรอบประมาณการรายรับและรายจาย ปการศึกษา 2562

( ภาคเรียนท่ี 1/2562 และ ภาคเรียนท่ี 2/2562 )

ตาราง 1 แสดงรายไดงบประมาณประจำปการศึกษา 2561

ท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

1 งบอุดหนุนรายหัว ม.ตน    ( คิดเพียง 534 คน x  3,500 บาท ) 1,837,500

2 งบอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย ( คิดเพียง 431 คน x 3,800 บาท ) 1,615,000

รวม 3,452,500

3 เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 865,750

รวมท้ังส้ิน 4,318,250

ตาราง 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลยุทธการบริหารงานโรงเรียน

ท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร

เงินอุดหนุนรายหัวท่ีไดรับ 3,452,500

1 งบประมาณหมวดคาสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 820,000

- คาไฟฟา 300,000

- คาอินเตอรเน็ต 130,000

- คาโทรศัพท 10,000

- คาไปรษณีย 10,000

- คาน้ำมันเช้ือเพลิง 170,000

- คาซอมแซมทรัพยสินสวนกลาง 100,000

- คาน้ำปะปา 100,000

2 คาเดินทางไปราชการ 600,000

เงินอุดหนุน - คาสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ- เดินทางไปราชการ 2,032,500

3 งบสำรองจาย ( 10%) 203,250

รวมเงินท่ีจัดสรรจำแนกตามกลยุทธการบริหารงานโรงเรียน 1,800,000

4 งบวิชาการ (63.83% ) 1,297,300

5 งบบริหารท่ัวไป (26.17%) 531,950

รวมท้ังส้ิน 3,442,509
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ตารางท่ี 3 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทงบวิชาการ 63.83 %

ท่ี งาน/โครงการ งบประมาณท่ีจัดสรร  ( บาท )

งปม.
จัดการเรียน
การสอน

งปม.
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

งปม.
อ่ืน ๆ

รวมท้ังส้ิน

1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
36,029 10,000 - 46,029

2 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
32,000 10,000 - 42,000

3 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
61,550 10,000 - 71,550

4 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
6,000 8,800 - 14,800

5 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
65,000 10,000 - 75,000

6 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

61,000 10,000 - 71,000

7 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
60,000 59,940 - 119,940

8 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
25,009 10,000 - 35,009

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน
8,600 50,500 - 59,100

10 โครงการสงเสริมนิสัยรักการเรียนรูและแสวง

หาความรูอยางตอเน่ือง
46,000 - - 46,000

11 โครงการสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
100,000 - - 100,000

12 โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหาร

วิชาการ
1,000 - - 1,000

13 โครงการงานทะเบียน และ งานวัดผลประเมิน

ผล
56,000 - - 56,000
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14 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ

สอน
488,306 235,000 - 723,306

15 โครงการส่ือและวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2,500 - - 2,500

16 โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝนเพ่ือความย่ังยืน

และโรงเรียน 46 ICT และเครือขายโรงเรียนขุน

ยวมวิทยา

25,000 52,500 - 77,500

17 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนใน

การผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน
25,000 42,500 - 67,500

18 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในของสถานศึกษา
13,500 - - 13,500

19 โครงการจัดการเรียนรูสูอาเซียน 6,750 - - 6,750

20 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน - 274,500 - 274,500

21 โครงการโรงเรียนตนแบบเรียนรวม 1,200 - - 1,200

22 โครงการบริการแนะแนวและทุนการศึกษาตอ 10,000 24,000 - 34,000

23 โครงการศูนยการเรียนรูศิลปะ 15,000 - - 15,000

24 โครงการศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร 5,800 - - 5,800

25 โครงการซัมซุมสรางพลังการเรียนรูสูอนาคต.

Samsung Smart Learning Center
- - - -

26 โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหาร

กิจการนักเรียน
2,800 - - 2,800

27 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 63,000 - - 63,000

28 โครงการงานแกไขและปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา
40,256 - - 40,256

29 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม

นักเรียน
35,000 18,000 - 53,000

30 โครงการเมล็ดพันธุแหงความดี 5,000 18,000 - 23,000

รวมท้ังส้ิน 1,297,300 843,780 - 2,141,040
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ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณท่ีจัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทงบบริหารงานท่ัวไป  26.17 %

ท่ี งาน/โครงการ งบประมาณท่ีจัดสรร  ( บาท )

งปม.
จัดการเรียน
การสอน

งปม.
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

งปม.
อ่ืน ๆ

รวมท้ังส้ิน

1 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมบริหารงาน

งบประมาณ
4,800 - - 4,800

2 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ 3,200 - - 3,200

3 โครงการบริหารงานพัสดุ 10,000 - - 10,000

4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 13,000 - - 13,000

5 โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ 1,000 - - 1,000

6 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมบริหารงาน

บุคคล
12,000 - -

7 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมงานบริหาร

ท่ัวไป
- - - -

8 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 288,600 - - 288,600

9 โครงการรณรงคและสงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม
30,000 10,000 - 40,000

10 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15,350 - - 15,350

11 โครงการโภชนาการ 13,500 6,000 - 19,500

12 โครงการพัฒนาสหกรณโรงเรียน 2,000 - - 2,000

13 โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 48,000 - - 48,000

14 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ 22,000 - - 22,000

15 โครงการพัฒนาหอพักนักเรียน - - - -

16 โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวมวิทยา 2,500 - - 2,500

17 โครงการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ 66,000 - - 66,000

รวมท้ังส้ิน 531,950 16,000 - 547,950
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จำแนก งาน/ โครงการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
● โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
● โครงการสงเสริมนิสัยรักการเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง
● โครงการสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
● โครงการงานทะเบียน และ งานวัดผลประเมินผล
● โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
● โครงการพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนในการผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน
● โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝนเพ่ือความย่ังยืนและโรงเรียน46 ICTและเครือขายโรงเรียนขุนยวมวิทยา
● โครงการจัดการเรียนรูสูอาเซียน
● โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
● โครงการโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรวม
● โครงการบริการแนะแนวและทุนการศึกษาตอ
● โครงการศูนยการเรียนรูศิลปะ
● โครงการศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
● โครงการซัมซุมสรางพลังการเรียนรูสูอนาคต. Samsung Smart Learning Center
● โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
● โครงการโภชนาการ
● โครงการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ
● โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหารกิจการนักเรียน
● โครงการงานแกไขและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
● โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน
● โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
● โครงการเมล็ดพันธุแหงความดี

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการผูบริหารสถานศึกษา
● โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
● โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหารวิชาการ
● โครงการส่ือและวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา
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● โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมบริหารงานงบประมาณ

● โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

● โครงการบริหารงานพัสดุ

● โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

● โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ

● โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมบริหารงานบุคคล
● โครงการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ

● โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี

● โครงการรณรงคและสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม

● โครงการพัฒนาสหกรณโรงเรียน

● โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

● โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ

● โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวมวิทยา
● โครงการนิเทศและประเมินผลกลุมงานบริหารท่ัวไป

● โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหารกิจการนักเรียน

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
● โครงการศูนยการเรียนรูศิลปะ

● โครงการซัมซุมสรางพลังการเรียนรูสูอนาคต. Samsung Smart Learning Center
● โครงการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ

● โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน
● โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุมบริหารกิจการนักเรียน

มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
● โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

● โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป


