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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

ประวัติโรงเรียน 
           โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประจวบ คำบุญรัตน์ 
และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม  แสนเฉลียว ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระทั่งวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 นายทองคำ  เทิดทูนธรรม ได้รับ
แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 16 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2534 

 มีเขตพื้นที่บริการ  6  ตำบล   42  หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่เงามี 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านต่อแพ 
บ้านหัวเงา บ้านประตูเมือง บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านห้วยนา บ้านสวนอ้อย บ้านนาหัวแหลม บ้านหลวง ตำบลแม่ยวม
น้อยมี 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวปอน บ้านแม่โกปี่ บ้านหว่าโน บ้านแม่ออ บ้านแม่แจ๊ะ บ้านแม่หาด บ้านห้วย
มะบวบ บ้านหัวแม่ลาก๊ะ ตำบลขุนยวมมี 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านขุนยวม บ้านแม่สุริน บ้านแม่สะเป่ บ้านห้วย
ฟาน  บ้านแม่สะเป่เหนือ ตำบลแม่อูคอมี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านคำสุข บ้านหัวแม่สุริน  บ้านปางตอง บ้าน
ใหม่พัฒนา บ้านแม่อูคอหลวง บ้านแม่อูคอ ตำบลเมืองปอนมี 10 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่1 บ้านเมืองปอน หมู่2 
บ้านเมืองปอน หมู่3 บ้านหางปอน หมู่4 บ้านป่าฝาง หมู่5 บ้านแม่ซอ หมู่6 บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่7 บ้านท่าหินส้ม หมู่8 
บ้านมะหินหลวง หมู่9 บ้านหนองแห้ง  หมู่10  บ้านแม่โข่จู  และตำบลแม่กิ๊มี 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแม่กิ๊ 
บ้านห้วยส้าน บ้านพะโท บ้านห้วยโปงเลา บ้านเปียงหลวง  

ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับการบรรจแุต่งตั้งครู 4 อัตรา ได้แก่ นางสาวจารุณี  บุรณะวิทย์ , นางสาว
จันทร์เพ็ญ  ตานะเศรษฐ์ , นางสาวบุญศรี  ตรีทองและนายสวิง  คงแดง 

ปี พ.ศ. 2517  ได้ย้ายที่เรียนจากโรงเรียนขุนยวม มายังโรงเรียนใหม่ คือ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ซึ่งมี
เนื้อท่ี 73 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา เมื่อวันท่ี 24 พ.ค. 2517 

ปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง 
ในปีนี้มีครู 12 คน ภารโรง 1 คน 

 ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 4 ที่น่ัง จำนวน 1  หลัง 
ปี พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 202ก. 1 หลัง ได้รับงบประมาณต่อเติม 

อาคารเรียน 4 ห้องเรียน พร้อมช่วงบันได และก่อสร้างสนามกีฬา 
ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 202 ก. 1 หลัง และห้องส้วม 6 ที่นั่ง 

จำนวน 1 หลัง 
ปี พ.ศ. 2525   ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง จำนวน 1 หลัง และ

โรงเรียนไดส้ร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม 
 ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บนำ้ฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 

 ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่พักนักเรียนจาก ส.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจำลอง       
รุ่งเรือง  
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ปี พ.ศ. 2529  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสมทบในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม โดยดำเนินการตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา เช่น ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา บริการหนังสือยืมเรียน ให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนยากจน 

ปี พ.ศ. 2531  ได้จัดเรียนแบบกึ่งระบบตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา 
และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างหอพักนักเรียนแบบจุ 35 คน/ 36 และได้รับงบ
จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 

 ปี พ.ศ. 2534  ได้จัดสาขาโรงเรยีนที่บ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน มีจำนวนนักเรยีน 18 คน 
 ปี พ.ศ. 2535  เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุ่นที่ 1 (รพชส) และได้รับ 

จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 
หลัง และถังเก็บน้ำฝน (ฝ.33) จำนวน 1 ชุด 

ปี พ.ศ. 2536  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างหอนอนแบบ 31 คน 1 หลัง  
และเข้าโครงการอาสาพัฒนาป้องกันตนเองตามแนวชายแดน ไทย-พม่า (อพป) 

ปี พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216ล/ปรบัปรุง 29 
ปี พ.ศ. 2542  ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวรได้รับงบประมาณอาคารเรียน 

216 ล/41 (หลังคาทรงไทย)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์ค้นคว้าข้อมูล
(Resource Center) ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2545 ได้ทำการติดตั้งห้องอินเตอร์เน็ต โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครอง 
           ปี พ.ศ.2546 ได้รับเลือกให้จัดตั้งศูนย์บริหารทางวิชาการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
   พลานามัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานฝึก
   ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับ 

คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
           ปี พ.ศ.2547 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพ
   การศึกษา(องค์การมหาชน) รอบแรก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี 
           ปี  พ.ศ.2549 ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธกิาร 
           ปี พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
   บริหารจดัการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2550 ของ 
                              กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน ในกลุ่ม 26  ICT   
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

   สารสนเทศของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1  
ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดย้้ายสังกัดเข้าสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธแิพทย์ พอ.สว. ) 

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปีท่ี 8 

ปี พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วย
ไออุ่นรักจากแม่” โครงการโอวัลติน  Gift  for  Mom  ปีที่  12  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับบริษัท เอบี ฟูด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

 - ได้รับ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจิรยะธรรม ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  จาก
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

  - เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คัดเลือกโรงเรียนขุนยวมวิทยาเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

ปี 2558 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาทรงรับโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ( กพด. ) 

ปี 2559 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการ
ประกวด “Read  Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปีที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 

ปี  2560 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พระราชทานรางวัล กิจกรรมการ
อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับช้ัน ม.4 -6 จากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560  

ปี 2561  - โรงเรียนได้รับรางวัลในโครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และ
เป็นตัวแทนภาคเหนือ ภาพยนตร์เรื่อง “จุดจบเดียวกัน” In The End. เข้าร่วม
ฉาย ในงานแถลงข่าว “เปิดตัวสื่อรณรงค์ ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2018 ”เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โรง 5 
ช้ัน 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน 
- รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice ) ตามโครงการโรงเรียน
ต้นแบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอย
กองมู  

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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 แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปกีารศึกษา 2564 

 

จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
ปี 2562  - โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงาน
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

 - โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 4) ปีการศึกษา  
2562 เนื่องในวันครูแหง่ชาติ พุทธศักราช 2563  

- สภานักเรยีนโรงเรียนขุนยวมวิทยา   มีผลงานผ่านเกณฑ์การเข้ารว่มกิจกรรมของ

คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562  
    - นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ไดร้บัรางวัลครูขวัญ 

    ศิษย์ โดยนายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล  

    “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศษิย์ 

 ปี 2563   - โรงเรียนขุนยวมวิทยาที่ไดร้างวัลบุคลากรดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต ๓๔  จำนวน ๕ ท่าน ดังนี ้

๑. ผู้บริหารดีเด่น นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ 

   ๒. ครผูู้สอนดเีด่นกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ นายผดุงศักดิ์ เงินใส 

    ๓. ครผูู้สอนดเีด่นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ นางสาวมาริสา เสือเอีย่ม 

    ๔. ครูอัตราจ้างดเีด่น นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร 

    ๕. ลูกจ้างประจำดีเด่น นายชุมพล พุทธสาร 

    - โรงเรียนขุนยวมวิทยา ไดร้ับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภยั ประเภทดีเด่น 

    ประจำปี 2563 ปีท่ี 1 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอ้งประชุมขุนลุม

    ประพาส ศาลากลางจังหวัดแมฮ่่องสอน 

    - โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับรางวลัพระราชทานในโครงการผลงานและความด ี

    สมศักดิศ์รีรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

    - รางวัลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนคณุธรรม  

    โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

    - นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม ครู ,นางสาวจารุกติติ์  นาคศรี  นักเรียน ได้รับโลร่างวัล 

    “วัฒนคุณาธร”สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และ ข้าราชการดเีด่น 

   วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

https://www.facebook.com/hashtag/วัฒนคุณาธร?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCFWfPzbPi-25ES_z3vjShb8X1pdnEsIL5uSUizx22OMx_nVCg4gI9RJxOmqYYVkOTMzfvij3Ui47XUtEbPU3Kw2yG-jmwPFWUTdgdbYv6AvwaS8_hysXkfOG4d10qRpLcJ3VlcINqyYOwe6cCBg2BgykWQ-LiS0yRj_-ZCC-XPklxzjb7UXts7DfNRHpcdAP9FQURQDBC8NskTw0Yx4IE7kWEqJKRigZ8nyMA4yKzsJGjAeyXBlWn1WsWwsqSTJiatAto5J6-SFgHinQF_HBnJT2vWOk1vZ1Jz9M-ZS-01vFNiv0tDD0yl9RQvRK085o8K29KLLSVFqfH231w85kQz-jQE&__tn__=%2ANK-R
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 แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปกีารศึกษา 2564 

 

  
 
 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 - 2 
ข้าราชการครู 25 26 51 
พนักงานราชการ 2 1 3 
ครูอัตราจ้าง 5 2 7 
ครูดูแลหอพัก - - - 
ครูห้องสมุด - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 
แม่บ้าน+นกัการภารโรง 1 2 3 

รวม 39 31 70 

 

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา  2563 

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา  2563 
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 แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปกีารศึกษา 2564 

 

                                    

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน) 

จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 89 86 175 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 66 103 169 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 81 81 162 

รวม 16 236 270 506 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 6 83 112 195 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 85 105 190 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 67 95 162 

รวม 16 235 312 547 

รวมท้ังสิ้น 32 471 582 1,053 

 

 

 

                                                 

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา  ปีการศึกษา  2563 

แผนภูมิจำแนกนักเรียน ชาย – หญิง นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา  ปีการศึกษา2563 
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 แผนปฏิบัติการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปกีารศึกษา 2564 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขนุยวมวิทยา 
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 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

      ด้านเกียรติยศและความภูมใิจ 
ปีการศึกษา  2563 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียน ระดับประเทศ 
1. รางวัล มเ ยอันดับ2 การประกวดสวดมนต์ มู่

ทำนองสรภั  ะ  

 
กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสรมิ
ศีลธรรม และวัด ัย นะสงคราม 

2. รางวัลการปฏิบัติที่ เป็น เลิศด้ านการส่งเสริม
คุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ระดับจังหวัด 
1. รางวัลพระราชทานในโครงการผลงานและความดี
สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ประจำปีการศึกษา 2562  โดยพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภยั ประเภทดเีด่น 
ประจำปี 2563 ปีท่ี 1 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่ 
1. รางวัลเกียรติบัตรระดับทองอันดับ2  
จากผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจําปี 2563 

 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

2. รางวัล การประกวดโรงเรียนทีม่ีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านยิมของชาติระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

นักเรียน 
 
 
 
 

 

ระดับประเทศ 
1. นายทองกาญจน์ อุ่นนุช ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับดี เด่น เข้ารับ
พระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปันประสบการณ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น า  2 0 1 9  (COVID-1 9 )  โ ด ย นั ก เรี ย น เข้ า รั บ
พระราชทานรางวัลกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดาร ฯ (กพด.) 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWL9299w0IMspF4x9DOOY0sdlQ4muSMVh8bQbK_ZEIvRh8IWXirNlK_E_NM5GggiUO0P56R14im2xFMSg05eRnlxaRtq4UgU-JUzowxBYLLaZ-QatfsJIMZIbfiSQYusKRu7TuffuCniYhcHwizbfH8DIga8cXHW4n7wVdtf5BKqVS_1pLzWftrNKAqOwhqSFs&__tn__=*NK-R
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 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. นางสาวจารุกิตติ์  นาคศรี  รับโล่รางวัล "วัฒนคุณา
ธร" ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์ม รดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงาน
และสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ระดับจังหวัด 
รางวัล นะเลิศ คลิปวดิีโอสั้นโครงการอัจฉริยะยุว น
ประกันภัย ประจำปี 2563    
1. นายกิตติ าติ สอาตจิตต์  

2. นายบันลือศักดิ์  คำเขียว  

3. นางสาวบุศรินทร์  ทิพาคำ  

4. นางสาว ลดา  กำไลทอง  

5. นางสาวรวิตา  รุ่งอรณุนิติรักษ์ 

 
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ. 

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแ ่ง าติ ครั้งที่ 42 

ประจำปี 2563 

รางวัล รอง นะเลศิ อันดับ 1 ประเภท าย รุ่นอายไุม่

เกิน 18 ปี (กีฬาเซปักตะกร้อ)  

1. นายณัฐพล  รู้ด ี

2. นายพงศ์เทพ  คุ้มครอง 

3. นายภูวรินทร์   อบเสรียิ่ง 

4. นายพลวัต  ความเลิศ 

5. นายสิรวิ  ์  กมลแย้มเสร ี

6. นายบรรรณวิทย์  บุ เนตร 

7. นายฉันทวัฒน์  เพ็ ศร ี

 

กรมพลศึกษา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวัล รอง นะเลศิ อันดับ 1 ประเภท  ิง รุ่นอายไุม่

เกิน 18 ปี (กีฬาเซปักตะกร้อ) 

1. เด็ก  ิงเกดศริน  ขจรงามแท้ 

2. เด็ก  ิงณัฐริกา กองตระกูลด ี

3. เด็ก  ิงสริิกร  ฟ้าสว่างแสง 

4. นางสาววิวยาดา  ยอดดอย 

5. นางสาว นิดาภา  กอสน 

6. นางสาวจิดาพา  ปริทัศน์โยธิน 

7. นางสาวพิยดา  ขนำสุขสันต ์

8. นางสาวรมย์ธีรา ม าวรรณ 

 

รางวัล รองชนะเลศิ อันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ

ไม่เกิน 18 ปี (กีฬาเปตอง) 

1. เด็กชายเกรียงฤทธิ์  แซ่จัง 

2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  แสงเฮ่อ 

3. เด็กชายพลพล ถาวรนิธิพงศ ์

ครู ระดับประเทศ 
1. นางสาวมารสิา เสือเอีย่ม ได้รับโล่รางวลั        
"วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคณุประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 

 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 

รางวัลครดูีของแผ่นดินข้ันพ้ืนฐาน 
1. นางสาวอรพิณ สนธิกลุ 
2. นางดุษฎี กันธิยะ 
3. นางสาวปวันรัตน์ กันทา 
4. นางสาวนภัสนันท์ คำฟุตรกุลพทัธ์ 
5. นายสุกฤษฏิ์พงษ์ วงค์กันทะ 

มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 

 รางวัลครดูีไม่มีอบายมุข 
1. นางเครือวัน กันทะศิลป ์
2. นางปวันรัตน์ กันทา 
3. นางสาวจุรีพร พิโน 
4. นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย 
5. นางสาวพิมผกา แปงนุจา 

มูลนิธิครดูีของแผ่นดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

6. นางสาววิชุณี อุปเส็น 
7. นางสาวศศิธร ฉิมสวสัดิ ์
8. นางสาวสุกัญญา สุจริยาพงศ์พร 
9. นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล 
10. นางสาวอรพิณ สนธิกุล 
11. นางสาวอัจฉะริยา คำจิ่ง 
12. นางสาวอุไรพร ก่อมงคล 
13. นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์ 
14. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดง 
15. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ 
16. นายสุกฤษฏิ์พงษ์ วงค์กันทะ 

 ระดับจังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ คลิปวดิีโอสั้นโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี 2563  (ครูที่ปรึกษา) 
1. นายกัมพล  สีสัน 
2. นายศุภฤกษ์  ปาสาทัง  
3.นายพันธกานต์  กระจ่างแก้ว 

 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ. 

 ระดับเขตพ้ืนที่ 
รางวัลบุคลากรดเีด่น 
1. ผู้บริ ารดีเด่น นายประสิทธิ เขม็สุวรรณ 
2. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
นายผดุงศักดิ์ เงินใส 
3. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ นางสาว
มาริสา เสือเอี่ยม 
4. ครูอัตราจ้างดเีด่น นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร 
5. ลูกจ้างประจำดีเด่น นาย ุมพล พุทธสาร 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปี 2567  ผู้เรียนมีคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล สืบสานงานพระราชดำร ิ

 

ปณิธาน  
มุ่งสร้างคนดสีู่สังคม 

 
วัฒนธรรมองค์กร  

 
 

อัตลักษณ์ (Indentity) 
นักเรียนมีคณุธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
ส่งเสริมผูเ้รียนตามศักยภาพ 

 
พันธกิจ  (Mission) 

 1. ส่งเสรมิคุณลักษณะของผู้เรยีนให้มีวินัย จิตสาธารณะ รูจ้ักแบ่งปันและมีน้ำใจ  

 2. สืบสานงานอันเนื่องจากพระราชดำริ ตามโครงการ กพด.   

 3. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 4. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพรอ้มในการ 

 5. พัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้  

 6. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

 

กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 1. ส่งเสรมิผู้เรียนรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 2. พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ส่งเสรมิผู้เรียนให้มสีุขภาวะที่ด ี
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 4. ส่งเสรมิผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รกัษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 5. ส่งเสรมิผู้เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 6. พัฒนาครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการโรงเรียนอย่างมีคณุภาพ 
 8. พัฒนา โรงเรียนเป็นแหล่งเรยีนรู้ เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน             

 

เป้าหมายโรงเรียน  (Goal) 
 1. ผู้เรียนรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

 2. ผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพ 

 3. ผู้เรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 

 4. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 6. ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพ 

 7. กระบวนการบรหิารจดัการโรงเรียนมีคุณภาพ 

 8. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศนูย์บริการความรู้ของชุมชน  
         

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
 

เป้าประสงค์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565) 

 1. ผู้เรียนทุก ่วงวัยในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบัน ลักของ าติ และยดึมั่นการ
ปกครองระบอบประ าธิปไตยอันมีพระม ากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและ นา้ที่อย่างมีความ
รับผิด อบ มีจติสาธารณะ มีความรักและความภมูิใจในความเป็นไทย 
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 2. ผู้เรียนทุก ่วงวัยในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพ ใ ้เป็นผูม้ีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำ รับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนใน
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรง ีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบตัิ
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใ ม่ โรคอุบัตซิ้ำ และรองรบัวิถี ีวิตใ ม่รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ี
 4. ผู้บริ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแ ่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เ ี่ยว า  และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิ า ีพ 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปา้ มายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพ ีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม ลักปรั  าของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใ ้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เ ่ือมโยงนโยบายด้านดจิิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปั  าประดิษฐ์ 
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริ ารจัดการเ ิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบใ ้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
    กลยุทธ์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (ปีงบประมาณ 2565) 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมภีมูิคุ้มกันรอบดา้น  

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเท่าเทยีมทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
                 เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร  

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา   2565 
 เป้าหมายหลักท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดา 
 เป้าหมายหลักท่ี 2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 เป้าหมายหลักท่ี 3  เสรมิสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
 เป้าหมายหลักท่ี 4  เสรมิสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
 เป้าหมายหลักท่ี 5  ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายหลักท่ี 6  เสรมิสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย 
  เป้าหมายหลักท่ี 7  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน  
 เป้าหมายหลักท่ี 8 พัฒนาสถานศกึษาเป็นศูนย์บริการความรู ้
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 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 

ผู้เรยีนเป็นคนด ี
   ของสังคม 

ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้
เป็นคนดีของสังคม   

1. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีวินยั 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
มีจิตสาธารณะ 
3. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนรูจ้ักแบ่งปันและมีน้ำใจ 

1. ผู้เรียนมีวินัยต่อตนเอง 
   และผู้อื่น 
2. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
3. ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันและ 
    มีน้ำใจ 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีวินัยต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีจติ 
สาธารณะ 
3. ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนรู้จัก 
แบ่งปัน และมีน้ำใจ 

2 

ผู้เรยีนมีโภชนาการดี 
สุขภาพแข็งแรง 

เสรมิสร้างให้ผู้เรียนมี
โภชนาการที่ดี สุขภาพ
แข็งแรง   

1.  ส่งเสริมผู้เรียนได้รับโภชนาการที่ด ี
2. ส่งเสรมิผู้เรียนให้มสีุขภาพแข็งแรง 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์ 
สสส. 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิตที่
ดี ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงตามเกณฑ์ สสส. 

3 ผู้เรยีนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษา มีทักษะด้าน
อาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และสบืสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้เรยีนและมีทักษะด้าน
อาชีพ 
 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการเพิม่โอกาสทาง
การศึกษา 
2.เสริมสรา้งศักยภาพทางการอาชีพให้แก่
ผู้เรยีน 

1.ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 
2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาให้มีทักษะด้าน
อาชีพตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

1. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาและแสดง
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที ่
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาให้มีทักษะด้านอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

2. ส่งเสรมิผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสบืสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

1. เสริมสร้างศักยภาพในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เสริมสร้างศักยภาพในการอนุรกัษ์ 
สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปญัญาของท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย สืบสานภูม ิ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีจิตสำนกึ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สืบสาน

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
และของชาติไทย ปัญญา ภาษา ศลิปวัฒนธรรม และ

ประเพณีอันดีงาม 
ภูมิปัญญา ภาษา ศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงาม 

4 ผู้เรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับด ี
เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
แข่งขันในระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ
3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงข้ึน จนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังใน
ประเทศและ 
ต่างประเทศได ้
4. นักเรียนมีผลการเรยีนที่สามารถถ่าย
โอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ใน
นานาชาติได ้

1. ร้อยละ 15 ของนักเรียนม.ต้น 
และร้อยละ 10 ของนักเรียน ม.
ปลาย มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่น
การประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 
เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
2. ร้อยละ 10 ของนักเรียนมี
ความสามารถ ความถนดัเฉพาะทาง 
เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน  
ม.ต้น สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทั้งในและต่างประเทศ และ ร้อยละ 
80 ของนักเรียนม.ปลาย สามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทัง้
ในและต่างประเทศ 
4. มีอัตราการเพิ่มของรางวัลที่ได้รบั
จากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับนานาชาติ ร้อยละ 25 

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา 
 

1. นักเรียนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการ
สื่อสารไดด้ ี
2. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวดั
ระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาต ิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ร้อยละ 30 ของนักเรียน ม.ต้น 
และ ร้อยละ 35 ของนักเรียน ม.
ปลาย สามารถใช้ภาษาไทย / 
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดด้ ี
2. ร้อยละ 20 ของนักเรียน ม.ต้น 
และ ร้อยละ 25 ของนักเรียน ม.
ปลาย สามารถสอบผ่านการวัด
ระดับ 
2. ความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาต ิ

3. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิด 
 

1. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้และจัดทำโครงงานท่ีเสนอแนวคิด
เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนกัเรียน
นานาชาติ 
2. นักเรียนสามารถเขยีนเรยีงความขั้น
สูง 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน ม.ต้น 
และร้อยละ 80 ของ นักเรียน ม.
ปลาย สามารถสร้างกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และจดัทำ
โครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์กับนักเรียนต่าง
วัฒนธรรม 
2. ร้อยละ 50 ของนักเรียน ม.ต้น 
และร้อยละ 20 ของนักเรียน ม.
ปลาย สามารถเขียนเรยีงความขั้นสูง

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ได ้

4. ส่ งเสริม ให้ผู้ เรียนผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

1. นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝึก
วิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
2. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้า
แข่งขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สือ่สาร 
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้ในระดับนานาชาต ิ

1. ร้อยละ 5 ของนักเรียน มผีลงาน
การประดิษฐ์ สรา้งสรรค์ และ
ออกแบบผลงานทางวิชาการ/อาชีพ 
เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.  ร้อยละ 40 ของนักเรียนม.ต้น 
และ ร้อยละ 5 ของนักเรียน ม.
ปลาย จบการศึกษาทางด้านอาชีพ 
3. ร้อยละ 10 ของนักเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ 
สร้างสรรค์งานท้ังด้านวิชาการ 
และอาชีพ โดยสามารถสื่อสาร 
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้ในระดับนานาชาต ิ

5. ส่ งเสริมและจัดกิ จกรรม ให้ ผู้ เรี ยน
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

5 ครูเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตาม

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ครูให้เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ในการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้

1. ครูผู้สอนมีความรูค้วามสามารถและ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ 
2. ครูผู้สอนมีความรู้และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรยีนการสอน 

1. ครูไดร้ับการพัฒนาองค์ความรูแ้ละ
สมรรถนะของคร ู
 

1. ร้อยละ 80 ของครูมีความเป็นมือ
อาชีพ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้  
2.  ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ศักยภาพ เต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 

การวัดและประเมินผลและการเผยแพร่
ผลงานท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน ์
3. ครูผู้สอนมีความรู้และใช้การวิจยัในช้ัน
เรียน  สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
3.  ร้อยละ 80 ของครูมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเตม็
กำลังความสามารถ   

6 กระบวนการบริหาร 
จัดการโรงเรยีนม ี
คุณภาพ 
 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
คุณภาพโรงเรยีนสู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

1.  จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ท่ีไดร้ับรองจาก
องค์การมาตรฐาน 
สากล 
2. จัดให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ การบริหาร
จัดการทั้งในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 
3. จัดระบบการบริหารจัดการดา้นบุคลากร
อย่างมีอิสระและคล่องตัวโดยสามารถ 
กำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง 
ส่งเสริมและพัฒนา 
4. .มีการบริหารจัดการ 
ระดมทรัพยากรต่างๆเพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศในการจดัการศึกษา 

1. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ที่ได้
รับรองจาก 
องค์การมาตรฐานสากล 
2. เพื่อจัดให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การบริหารจัดการทั้งในประเทศ/
ต่างประเทศ 
3. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากรอยา่งมีอิสระและคล่องตัวโดย
สามารถ 
กำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง 
ส่งเสริมและพัฒนา 
4. เพื่อจัดให้มีการบริหารจดัการ ระดม
ทรัพยากรต่างๆ 
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจดั
การศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่
จัดระบบการบรหิารจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่
ได้รับรองจาก 
องค์การมาตรฐานสากล 
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีการ
บริหารด้านบุคลากร 
อย่างมีอิสระและคล่องตัวโดย
สามารถ กำหนดอัตรากำลัง สรรหา 
บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการ ระดมทรัพยากรต่างๆ
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจดั
การศึกษา 

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7 โรงเรียนเป็นศูนย์บริการ

ความรู้ของชุมชน 
 

พัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็น
ศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการแก่ชุมชน 
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้ที่จำเปน็
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

1. ห้องสมุด ทันสมัยและไดม้าตรฐาน 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ ทันสมัย  ได้
มาตรฐาน  และปลอดภัย 
3. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น   
มีสถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 4. ห้องเรียนศิลปะ มสีถานท่ี  
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
5. ห้องดนตรี ทันสมัย ได้มาตรฐาน  
พอเพียง และปลอดภัย 
6. ห้องปฎิบัติการทางภาษา ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน 
7.  ห้องโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย 
ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
8. ห้องประชาสัมพันธ์  ทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

1. ห้องสมุดมีระบบระบบสืบค้น ยมื 
คืน ที่ทันสมัย ร้อยละ 90 
2. ห้องคอมพิวเตอร์  มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
เพียงพอต่อผู้รับบริการ  ร้อยละ 90 
3. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และเอื้อต่อการเรียนรู้ รอ้ย
ละ 90  
4. ห้องเรียนศิลปะ  มหี้องจัดเก็บที่
เหมาะสม และเพียงพอ ร้อยละ 90 
5. ห้องดนตรี มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่
เหมาะสมเพียงพอ และเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 ร้อยละ90 
6. ห้องปฎิบัติการทางภาษา มสีื่อ ที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อผูร้ับบริการ 
ร้อยละ 90 
7. ห้องโสตทัศนศึกษาและมลัติมเีดีย 
ทันสมัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ 
100 

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
 



22 

 

 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
8. ห้องประชาสัมพันธ์  ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 90  

3.พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทาง
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 

1. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทาง
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ  

1. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตาม
แนวทางพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพฯ ร้อยละ 90 

4. พัฒนาโรงเรียนให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ
เทคโนโลยี ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีวสัดุ   อุปกรณ์ และสื่อ

เทคโนโลยี ที่เพียงพอ  ทันสมัย ได้

มาตรฐาน และปลอดภยั 

1. โรงเรียนมีวสัดุ  อุปกรณ์ และสือ่
เทคโนโลยี ที่เพียงพอ  ทันสมัย ได้
มาตรฐาน และปลอดภยั ร้อยละ 90 

ตารางแสดงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดกรอบประมาณการรายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2564  

( ภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 ) 
 

ตาราง 1 แสดงรายได้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 
ที ่ ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
1 งบอุดหนุนรายหัว ม.ต้น    ( คิดเพียง 525 คน x  3,500 บาท ) 1,631,000 

2 งบอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย ( คิดเพียง 445 คน x 3,800 บาท ) 1,915,200 

 รวม 3,546,200 

3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 888,880 
 รวมท้ังสิ้น 4,435,080 

 
 ตาราง 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลยุทธก์ารบริหารงานโรงเรียน 

ที ่ ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1 งบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย และค่าเดินทางไปราชการ 1,576,400 

 - ค่าไฟฟ้า 300,000 

 - ค่าอินเตอร์เนต็ 130,000 

 - ค่าโทรศัพท์ 10,000 

 - ค่าไปรษณีย ์ 10,000 

 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 

 - ค่าน้ำประปา 120,000 

 - ค่าขยะ 2,400 

 - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง 100,000 

 - งานอาคารสถานท่ี 300,000 

 - ค่าจัดซื้อครภุณัฑ ์ 404,000 

 - ค่าเดินทางไปราชการ 600,000 

2 เงินอุดหนุน - ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอย- เดินทางไปราชการ  1,369,800 

3 งบสำรองจ่าย (10%) 136,980 

 รวมเงินที่จัดสรรจำแนกตามกลยทุธ์การบริหารงานโรงเรียน  

4 งบวิชาการ (69.88%) 957,269 

5 งบบริหารทั่วไป (20.06%) 298,720 
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 รวมท้ังสิ้น 3,545,369 
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ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่จัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทงบวิชาการ 69.88%  
 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณที่จัดสรร  ( บาท ) 

งปม. 
จัดการเรียน

การสอน 

งปม. 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งปม. 
อื่น ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

1  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

36,000 15,000 - 51,000 

2  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

37,000 10,000 - 47,000 

3  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

97,000 10,000 - 107,000 

4  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา  

32,800 10,000 - 42,800 

5  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  

93,000 10,000 - 103,000 

6  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

80,500 10,000 - 90,500 

7  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  

66,250 60,000 - 126,250 

8  โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  40,234 20,000 - 60,234 

9  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน  8,600 65,180 - 73,780 

10  โครงการส่งเสรมินิสยัรักการเรยีนรู้และแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง  46,000 - - 46,000 

11  โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุ่มบรหิาร

วิชาการ  1,000               - - 1,000                             
12  โครงการงานทะเบยีน และ งานวดัผลประเมินผล  58,000 - - 58,000 

13  โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการ 13,565 201,000 - 214,565 
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ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณที่จัดสรร  ( บาท ) 
งปม. 

จัดการเรียน
การสอน 

งปม. 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งปม. 
อื่น ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

 สอน  

14  โครงการส่งเสรมิการวิจยัและนวตักรรมทาง

การศึกษา เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10,000 - - 10,000 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนกัเรียนเพื่อการ

เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม STEM Education 

32,000 - - 32,000 

16 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับ

นักเรียนห้องเรยีนผูม้ีความสามารถพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี

65,000 - - 65,000 

17  โครงการพัฒนาความสามาถทางด้านเทคโนโลยี  50,000 77,600 - 127,600 

18  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา  

13,500 - - 13,500 

19  โครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  1,200 - - 1,200 

20 โครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอล 12,000 10,000 - 22,000 

21 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

22,000 37,880 

- 

59,880 

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 

2,800 - - 2,800 

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

33,020 34,000 - 67,020 

24 โครงการพัฒนางานป้องกันสารเสพติดและเอดส์

และงานห้องเรียนสีขาว 

25,5000 - - 25,500 

25 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานปอ้งกันและแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนและงานจราจรและความ

ปลอดภัย 

4,000 - - 4,000 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและ

กิจกรรมนักเรียน 

45,500 18,000 - 
63,500 
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ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณที่จัดสรร  ( บาท ) 
งปม. 

จัดการเรียน
การสอน 

งปม. 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งปม. 
อื่น ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

27 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 5,000 26,960 - 31,960 

รวมท้ังสิ้น 957,269 927,300  1,884,569 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณที่จัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทงบบริหารงานทั่วไป  20.06 % 
 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณที่จัดสรร  ( บาท ) 

งปม. 
จัดการเรียน

การสอน 

งปม. 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

งปม. 
อื่น ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

1  โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่บริหารงาน

งบประมาณ  

12,000 - - 12,000 

2  โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ  3,200 - - 3,200 

3  โครงการบรหิารงานพัสดุ  10,000 - - 10,000 

4  โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี  13,000 - - 13,000 

5 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่บริหารงาน

บุคคล   

12,000 - - 12,000 

6  โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่งานบริหาร

ทั่วไป  

- - - - 

7  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  

30,000 10,000 - 40,000 

8  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  28,200 - - 28,200 

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

10  โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน  2,000 - - 2,000 

11  โครงการประชาสัมพันธโ์รงเรยีน  48,000 - - 48,000 

12  โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวมวิทยา  3,000 - - 3,000 

13  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง  

50,000 - - 50,000 

14 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียน

ขุนยวมวิทยา 

50,000 - - 50,000 

รวมท้ังสิ้น 274,720 16,000 - 290,720 

 
  



30 

 

 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

จำแนก งาน/ โครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ             
 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง           
 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โครงการงานทะเบยีน และ งานวดัผลประเมินผล 
 โครงการพัฒนาหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอน 
 โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการพฒันาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม 

STEM Education 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรยีนห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
 วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีโครงการพัฒนาความสามาถทางด้านเทคโนโลยี  
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
 โครงการโรงเรยีนต้นแบบเรียนรวม  
 โครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอล 
 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 โครงการพัฒนางานป้องกันสารเสพติดและเอดส์และงานห้องเรียนสขีาว 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานปอ้งกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและงานจราจรและความปลอดภยั 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ  
 โครงการโภชนาการ  
  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา 
 โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุม่บริหารวิชาการ 
 โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่บริหารงานงบประมาณ 
 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ  

 โครงการบริหารงานพัสดุ  

 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

 โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่บริหารงานบุคคล  

  โครงการนิเทศและประเมินผลกลุม่งานบริหารทั่วไป 

 โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี  

 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน 

 โครงการประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

 โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ             
 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง           
 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โครงการงานทะเบยีน และ งานวดัผลประเมินผล 
 โครงการพัฒนาหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอน 
 โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการพฒันาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม 
STEM Education 

 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรยีนห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
 วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีโครงการพัฒนาความสามาถทางด้านเทคโนโลยี  
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
 โครงการโรงเรยีนต้นแบบเรียนรวม  
 โครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอล 
 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 โครงการพัฒนางานป้องกันสารเสพติดและเอดส์และงานห้องเรียนสขีาว 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานปอ้งกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและงานจราจรและความปลอดภยั 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ  
 โครงการโภชนาการ  
  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 
 


