


 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ตอนที่  1 

 

บทน ำ 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

  ชื่อโรงเรียนขุนยวมวิทยำ  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ต ำบลขุนยวมอ ำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  โทร 053-691107  โทรสำร 053-691107  e-mail: kwit_school@hotmail.com  
website : http://www.khunyuamwitaya.ac.th  เปิ ดสอนระดับ ชั้ น มั ธยมศึ กษ ำปี ที่  1  ถึ งระดั บชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 6   เนื้อที่  73  ไร่  3  งำน 71  ตำรำงวำ  เขตพ้ืนที่บริกำรบริกำร 6 ต ำบล  42 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
ต ำบลแม่เงำมี 8 หมู่บ้ำน บ้ำนต่อแพ บ้ำนหัวเงำ บ้ำนประตูเมือง บ้ำนห้วยต้นนุ่น บ้ำนห้วยนำ บ้ำนสวนอ้อย บ้ำน
นำหัวแหลม บ้ำนหลวง ต ำบลแม่ยวมน้อยมี  8 หมู่บ้ำน บ้ำนหัวปอน บ้ำนแม่โกปี่ บ้ำนหว่ำโน บ้ำนแม่ออ บ้ำน
แม่แจ๊ะ บ้ำนแม่หำด บ้ำนห้วยมะบวบ บ้ำนหัวแม่ลำก๊ะ  ต ำบลขุนยวมมี  5 หมู่บ้ำน บ้ำนขุนยวม บ้ำนแม่สุริน 
บ้ำนแม่สะเป่ บ้ำนห้วยฟำน  บ้ำนแม่สะเป่เหนือ  ต ำบลแม่อูคอมี  6 หมู่บ้ำน บ้ำนค ำสุข บ้ำนหัวแม่สุริน บ้ำนปำง
ตอง บ้ำนใหม่พัฒนำ บ้ำนแม่อูคอหลวง  บ้ำนแม่อูคอ  ต ำบลเมืองปอนมี  9 หมู่บ้ำน บ้ำนเมืองปอน บ้ำนหำง
ปอน บ้ำนป่ำฝำง บ้ำนแม่ซอ บ้ำนแม่ลำก๊ะ  บ้ำนรักษ์ไพร  บ้ำนท่ำหินส้ม  บ้ำนหนองแห้ง บ้ำนแม่โข่จู และต ำบล
แม่ก๊ิมี  5 หมู่บ้ำน บ้ำนแม่ก๊ิ บ้ำนห้วยส้ำน  บ้ำนพะโท  บ้ำนห้วยโปงเลำ บ้ำนเปียงหลวง 
 

  โรงเรียนขุนยวมวิทยำได้รับอนุญำตให้จัดตั้งและเปิดท ำกำรสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อ
วันที่  15เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2515 โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำย
ประจวบ      ค ำบุญรัตน์ และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมมีนำยอินสม แสนเฉลียว  ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมท ำหน้ำที่
เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งครูใหญ่-โรงเรียนขุนยวมวิทยำ โดยใช้อำคำรเรียนของโรงเรียนขุนยวม  ต่อมำได้ย้ำยมำ
ท ำกำรสอนที่โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  เมื่อวันที่  22  กรกฏำคม  พ.ศ.2515  จนกระทั่งวันที่ 1  เดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ.2515 นำยทองค ำ  เทิดทูนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มำด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ปี พ .ศ.2515  โดยมี
รำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง 

1 นำยอินสม     แสนเฉลียว       รก.ครูใหญ่ พ.ศ.2515 

2 นำยทองค ำ         เทิดทูนธรรม     ครูใหญ่ พ.ศ.2516 
3 นำยสุรงค์           สีหวงษ ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2518 – 2520 

4 นำยสมคิด         ทองค ำ รก.ครูใหญ่ พ.ศ.2522 

5 นำยสวิง            คงแดง   รก.ครูใหญ่ พ.ศ.2523 
6 นำยสุรัตน์        สังข์สุข ครูใหญ่ พ.ศ.2524 – 2526 

7 นำยพนมศักดิ์   สุคันธำ ผู้อ ำนวยกำรฯ พ.ศ.2527 – 2538 

8 นำยอดิสรณ์ พวงทอง   รก.ผอ. พ.ศ.2539 

http://www.khunyuamwitaya.ac.th/


 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ล ำดับที่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง 

9 นำยเสียง          ทิพรส รก.ผอ. พ.ศ.2540 

10 นำยศรัณ คงแดง ผู้อ ำนวยกำรฯ พ.ศ.2541 – 2544 
11 นำยสุรินทร์     ยุรี ผู้อ ำนวยกำรฯ พ.ศ.2544 – 2546 

12 นำยอรรถเสฏฐ์ สุสุข   ผู้อ ำนวยกำรฯ พ.ศ.2546 – 2551 

13 นำงแสงดำว      กู้เกียรติ     รก.ผอ. พ.ศ.2551 
14 นำยเสียง          ทิพรส   ผู้อ ำนวยกำรฯ พ.ศ.2552 - 2559 

15 นำงปรำณี ทิพรส รก.ผอ 1 ตุลำคม – 12 พฤศจิกำยน 59 

16 นำยบ ำรุงศักดิ์   บูระสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรฯ 13 พฤศจิกำยน 59 – 16 พฤศจิกำยน 61 
17 นำยรังษี วุฒิพันธุ์ รก.ผอ 16 พฤศจิกำยน 61 – 3 มีนำคม 2562 

18 นำยประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรฯ 3 มีนำคม 2562 – ปัจจุบัน 
 

ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งครู 4 อัตรำ ได้แก่ นำงสำวจำรุณี  บุรณะวิทย์ , นำงสำว
จันทร์เพ็ญ  ตำนะเศรษฐ์ , นำงสำวบุญศรี  ตรีทองและนำยสวิง  คงแดง 

ปี พ.ศ. 2517  ได้ย้ำยที่เรียนจำกโรงเรียนขุนยวม มำยังโรงเรียนใหม่ คือ โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ซึ่งมี
เนื้อท่ี 73 ไร่ 3 งำน 71 ตำรำงวำ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2517 

ปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง ห้องน้ ำห้องส้วม 4 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง 
ในปีนี้มีครู 12 คน ภำรโรง 1 คน 

 ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง ห้องน้ ำห้องส้วม 4 ที่นั่ง  
จ ำนวน 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงบ้ำนพักครู แบบ 202ก. 1 หลัง ได้รับงบประมำณต่อเติม 
อำคำรเรียน 4 ห้องเรียน พร้อมช่วงบันได และก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 

 ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงบ้ำนพักครู แบบ 202ก. 1 หลัง และห้องส้วม 6 ที่นั่ง  
จ ำนวน  1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2525   ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงห้องน้ ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง และ
โรงเรียนได้สร้ำงสนำมบำสเกตบอล จ ำนวน 1 สนำม 

 ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำฝนแบบ ฝ.33 จ ำนวน 1 ชุด 
 ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงที่พักนักเรียนจำก ส.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

นำยจ ำลอง รุ่งเรือง 
ปี พ.ศ. 2529  เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสมทบในโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และได้เข้ำร่วม

โครงกำรโรงเรียนเพ่ือพัฒนำชีวิตและสังคม โดยด ำเนินกำรตำมโครงกำรขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ เช่น ยกเว้นเงินบ ำรุงกำรศึกษำ บริกำรหนังสือยืมเรียน ให้ทุนกำรศึกษำ
แก่นักเรียนยำกจน 
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3 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ปี พ.ศ. 2531  ได้จัดเรียนแบบกึ่งระบบตำมโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำของกรมสำมัญศึกษำ 

และได้รับจัดสรรงบประมำณสร้ำงหอพักนักเรียนแบบจุ 35 คน/ 36 และได้รับงบ
จัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงโรงฝึกงำนแบบ 102/27 

 ปี พ.ศ. 2534  ได้จัดสำขำโรงเรียนที่บ้ำนเมืองปอน ต.เมืองปอน มีจ ำนวนนักเรียน 18 คน 
 ปี พ.ศ. 2535  เข้ำโครงกำรโรงเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม รุ่นที่ 1 (รพชส) และได้รับ 

จัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์หอประชุมแบบ 100/27  
จ ำนวน 1 หลัง และถังเก็บน้ ำฝน (ฝ.33) จ ำนวน 1 ชุด 

ปี พ.ศ. 2536  กรมสำมัญศึกษำจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหอนอนแบบ 31 คน 1 หลัง 
และเข้ำโครงกำรอำสำพัฒนำป้องกันตนเองตำมแนวชำยแดน ไทย-พม่ำ (อพป) 

ปี พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียน 216ล/ปรับปรุง 29 
ปี พ.ศ. 2542  ได้รับจัดสรรงบประมำณอำคำรเรียนชั่วครำวกึ่งถำวรได้รับงบประมำณ 

อำคำรเรียน  216ล/41 (หลังคำทรงไทย)  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำงศูนย์
ค้นคว้ำข้อมูล (Resource Center) ได้เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำ 

 ปี พ.ศ. 2545 ได้ท ำกำรติดตั้งห้องอินเทอร์เน็ต โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกชมรมผู้ปกครอง 
          ปี พ.ศ.2546 ได้รับเลือกให้จัดตั้งศูนย์บริหำรทำงวิชำกำร ได้แก่ ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำร 

สอนวิชำพลำนำมัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สถำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเต็มรูปแบบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  และ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ตำมโครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปี พ.ศ.2547 ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
คุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) รอบแรก มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี  

          ปี  พ.ศ.2549 ได้รับกำรรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
          ปี พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2550 ของ 
                              กระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำรอบสองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

 ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนขุนยวมวิทยำได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน ในกลุ่ม 46  ICT   
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนขุนยวมวิทยำได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
                     สำรสนเทศของส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต1  
ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ย้ำยสังกัดเข้ำส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 
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4 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนขุนยวมวิทยำได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ในกำรเสด็จเยี่ยมมูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระ
ศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (มูลนิธิแพทย์ พอ.สว. ) 

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโครงกำรลดเมืองร้อน     
ด้วยมือเรำ ปีที่ 8 

ปี พ.ศ. 2557 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำรอบสำม (พ.ศ. 2554 -2558) จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

  - ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวำดภำพระบำยสีในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้ำวันใหม่ด้วย
ไออุ่นรักจำกแม่” โครงกำรโอวัลติน  Gift  for  Mom  ปีที่  12   จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำร่วมกับบริษัท เอบี ฟูด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

 - ได้รับ ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจิรยะธรรม ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษำ  จำก 
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

  - เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คัดเลือกโรงเรียนขุนยวมวิทยำเป็นศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ วิชำคณิตศำสตร์และศูนย์
พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำศิลปะ 

ปี 2558 - สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี มีพระกรุณำทรงรับโรงเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริฯ  
( กพด. ) 
- ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ใน
โครงกำร Read Thailand 2 อ่ำนเถิด...เด็กไทย อ่ำนถวำยเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ปีที่2 

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโครงกำรลด 
เมืองร้อนด้วยมือเรำ ปีที่ 8 

ปี พ.ศ. 2557 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำรอบสำม (พ.ศ. 2554 -2558) จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  (องค์กำรมหำชน) 

  - ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวำดภำพระบำยสีในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้ำวันใหม่ด้วย
ไออุ่นรักจำกแม่” โครงกำรโอวัลติน  Gift  for  Mom  ปีที่  12  จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับบริษัท เอบี ฟูด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

 - ได้รับ ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจิรยะธรรม ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษำ  จำก 
ส ำนักงำนตรวจกำรแผ่นดิน 

  - เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คัดเลือกโรงเรียนขุนยวมวิทยำเป็นศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์และศูนย์
พัฒนำกำรเรียนรู้วิชำศิลปะ 

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


 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ปี 2558 - สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี มีพระกรุณำทรงรับโรงเรียนเข้ำ

ร่วมโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น ทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริฯ ( กพด. ) 
- ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศ โครงกำรอ่ำนเถิดเด็กไทย อ่ำนถวำยเจ้ำฟ้ำนักอ่ำน ปีที่ 2 จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ปี 2559 - รำงวัลเชิดชูเกียรติกำรบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น “ ระดับทอง”
สถำนศึกษำขนำดกลำง ประจ ำปี 2559 จำกส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 34 

  - รำงวัลสถำนศึกษำดีเด่นทำงวัฒนธรรม ด้ำนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้ำน  
ประจ ำปี 2559 ประเภทมัธยมศึกษำ  จ.แม่ฮ่องสอน จำกกระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 2560   -รำงวัลสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข ระดับทอง  ประจ ำปี 2560 
จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ปี 2561  - รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันแต่งค ำประพันธ์บทอำเศียรวำท ในกำรแข่งขันทักษะ 
ทำงภำษำไทยของนักเรียน โรงเรียนในแผนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  ( นำยภำณุกฤษณ์  ทองออน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 )   
- รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกิจกรรมอ่ำนเอำเรื่องชั้นมัธยมศึกษำปีที1-3 ในกำรแข่งขัน
ทักษะทำงภำษำไทยของนักเรียน โรงเรียนในแผนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรกำรศึกษำ 2561  
( เด็กหญิงนันทภัส  เงำทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 ) 
- รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันคัดลำยมือ ชั้นมัธยมศึกษำปีที 1-3 ในกำรแข่งขันทักษะ
ทำงภำษำไทยของนักเรียน โรงเรียนในแผนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปีกำร
กำรศึกษำ 2561 ( เด็กหญิงลักษิกำ  ปัญญำเลิศ )  

ปี 2562  - รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง  ประจ ำปีกำรศึกษำ
2562  
- โรงเรียนขุนยวมวิทยำได้รับโล่รำงวัลวัฒนคุณำธรจำกนำยอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นรำงวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศที่มอบให้เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ด ำเนินงำน
อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ และมีผลงำนโดดเด่นในกำรปฏิบัติงำน 
ส่งเสริมงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยควำมเสียสละ วิริยะ อุตสำหะ มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงำนและสำธำรณชนที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 - โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข (รุ่น 4) ปีกำรศึกษำ

2562 เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช 2563 
- สภำนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยำ มีผลงำนผ่ำนเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ระดับประเทศประจ ำปี 2562 
- นำยประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนยวมวิทยำ ได้รับรำงวัลครูขวัญ
ศิษย์ โดยนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบรำงวัล 
“คุณำกร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” 

ปี 2563  - โรงเรียนขุนยวมวิทยำที่ได้รำงวัลบุคลำกรดีเด่น จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขต 
34 จ ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้ 

1. ผู้บริหำรดีเด่น นำยประสิทธิ เข็มสุวรรณ 
2. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ นำยผดุงศักดิ์ เงินใส 
3. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ นำงสำวมำริสำ เสือเอ่ียม 
4. ครูอัตรำจ้ำงดีเด่น นำงสำวสุวิมล พัฒนำเกษตร 
5. ลูกจ้ำงประจ ำดีเด่น นำยชุมพล พุทธสำร 

- โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย ประเภทดีเด่น
ประจ ำปี 2563 ปีที่ 1 จำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุม
ประพำส ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- รำงวัลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
- นำงสำวมำริสำ เสือเอ่ียม ครู ,นำงสำวจำรุกิตติ์ นำคศรี นักเรียน ได้รับโล่รำงวัล
“วัฒนคุณำธร”ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และ ข้ำรำชกำรดีเด่น วันที่ 2 ตุลำคม 
2563 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

ปี 2564  - โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย ประเภทดีเด่น
ประจ ำปี 2564 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม
ขุนลุมประพำส ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปี 2565  - โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ได้รำงวัลรำงวัลจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือแสดงว่ำ โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำแม่ฮ่องสอน ได้ผ่ำนกำรประเมินแห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำรศึ ก ษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน  (Office of the Basic Education Commission Quality 
Awards : OBECQA) 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
ภำยในปี 2564 สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนมีคุณภำพ องค์กรมำตรฐำน สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 
2.2 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย จิตสำธำรณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ ำใจ 
2. สืบสำนงำนอันเนื่องจำกพระรำชด ำริ ตำมโครงกำร กพด. 
3. จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
4. พัฒนำศักยภำพของครูสู่ควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมพร้อมในกำร 
5. พัฒนำวิธีกำรสอน และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
6. บริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล  
2.3  เป้ำหมำยโรงเรียน 

    1. ผู้เรียนรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
     อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และ
อ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

    3. ผู้เรียนมีโภชนำกำรดี สุขภำพแข็งแรง 
    4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ มีทักษะด้ำนอำชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสำนภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
    5. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
    6. ครูเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
    7. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีคุณภำพ 
    8. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ของชุมชน   

2.4 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
1. ส่งเสริมผู้เรียนรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

2. พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรีกีฬำ ภำษำ

และอ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดี 

4. ส่งเสริมผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ มีทักษะด้ำนอำชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

6. พัฒนำครูให้เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 8. พัฒนำ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ของชุมชน 

2.5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม   

2.6 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
     ส่งเสริมผู้เรียนตำมศักยภำพ 
2.7 คติพจน์ 

      พ่ึงตน เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่อนำคต 
2.8 ปรัชญำ   

         อตฺตนำ  โจทยตฺตำน   หมำยถึง  จงเตือนตนด้วยตนเอง 
2.9  ปณิธำน   

          มุ่งสร้ำงคนดีสู่สังคม 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

9 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
  

3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ 10  มิถุนำยน 2565) 
 3.1  จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งสิ้น   1,098  คน 
 3.2  จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,229 คน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 6 94 120 214 35.67 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 6 88 102 190 31.67 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 6 92 86 178 29.67 

รวม 18 274 308 582 32.33 

มัธยมศึกษำปีที่ 4 6 101 128 229 38.17 

มัธยมศึกษำปีที่ 5 6 97 124 221 36.83 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 6 84 133 197 32.83 

รวม 18 282 365 647 35.94 

รวมทั้งหมด 36 556 673 1,229 34.14 
  

   

4.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 

 4.1  อำคำรเรียนจ ำนวน   4 หลัง   
 4.2  อำคำรประกอบจ ำนวน   4 หลัง 
 4.3  ส้วม    5 หลัง 
 4.4  สนำมฟุตบอล   1 สนำม 
 4.5  สนำมบำสเก็ตบอล   1 สนำม 
 4.6  สนำมตะกร้อ   2 สนำม 
 4.7 หอพักนักเรียนหญิง   1 หลัง 

4.8 หอพักนักเรียนหญิง   2 หลัง 
(รับบริจำคจำกมูลนิธิสำมสำระ) 
4.9 โรงซักผ้ำ – ตำกผ้ำ-ซักล้ำง  1 หลัง 
(รับบริจำคจำกมูลนิธิสำมสำระ)      

 4.10 ส ำนักงำน KHT   1 หลัง 
 4.11 บ้ำนพักครู    11 หลัง 
 4.12 บ้ำนพักครู    1 หลัง 

(รับบริจำคจำกมูลนิธิสำมสำระ) 
 4.13 โรงอำหำร 300 ที่นั่ง 1 หลัง 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 5.  ข้อมูลงบประมำณ ( ปีงบประมำณ 2566 ) 

 

  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำแม่ฮ่องสอน  โดยกำรประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนขุนยวมวิทยำ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565 
ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ของโรงเรียนขุนยวมวิทยำ แล้ว เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วน
งบประมำณ ดังนี้ 

5.1 งบด้ำนวิชำกำร   จ ำนวน 955,700.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ 68.57 
5.2 งบด้ำนบริหำรทั่วไป   จ ำนวน 298,720.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ 21.43 
5.3 งบส ำรองจ่ำย   จ ำนวน 139,380.00 บำท  ดเป็นร้อยละ 10.00 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,393,800.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

6. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 

 6.1  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่รำบอยู่ระหว่ำงหุบเขำ มีประชำกรประมำณ 
22,794  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ ที่ว่ำกำรอ ำเภอขุนยวม  โรงพยำบำลขุนยวม  โรงเรียน
ขุนยวม โรงเรียนอนุบำลขุนยวม โรงเรียนพุทธเกษตร อำชีพหลักของชุมชน  คือ อำชีพเกษตรกรรม  เนื่องจำก
เป็นอำชีพที่ท ำสืบต่อกันมำ  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีปอยส่ำงลอง  กำรแห่จองพำรำ  กำรฟ้อนรูปสัตว์  ประเพณีแห่ข้ำวหย่ำกู้ ประเพณีออกหว่ำ และ
ภำษำไต  

6.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีที่ 6  อำชีพหลัก  คือ เกษตรกร  ท ำไร่   ท ำ
สวน ปลูกพืชเศรษฐกิจตำมฤดูกำล ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อปี  18,500 บำท  จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5 คน 

 

 6.3  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
  โอกำสของโรงเรียน  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีควำมรับผิดชอบ  
มีสัมมำคำรวะ มีควำมนอบน้อมกับครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี  มีควำมขยัน 
อดทน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ศึกษำพัฒนำตนเองได้ มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม   ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี   
ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำนักเรียน และครูส่วนใหญ่อำยุยังน้อย จึงอุทิศเวลำให้กับ
สถำนศึกษำและนักเรียนได้เต็มที่  ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงำน องค์กรในสังกัดและ
ต่ำงสังกัด ครูมีอำยุเฉลี่ยค่อนข้ำงน้อยอยู่ในวัยท ำงำนเป็นส่วนใหญ่ ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่
รบัผิดชอบและเพียงพอ ผู้บริหำรจึงสำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ใกล้โรงเรียนอีกจ ำนวนมำก  ชุมชนและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในอ ำเภอมีควำมพร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนำ
กำรศึกษำได้เต็มตำมศักยภำพ 
   

ข้อจ ำกัดของโรงเรียน  เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนยังไม่ดีนัก โรงเรียนจึงต้อง
พยำยำมพัฒนำนักเรียนต่อไปโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ต่ำง ๆ ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำนักเรียน แต่จ ำนวนครูบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีน้อย 

ครูต้องรับผิดชอบหลำยชั่วโมงต่อสัปดำห์ ท ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้อยประสิทธิภำพลงไป  ควรพัฒนำให้
มีแผนควบคุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของครู  ให้เป็นระบบตรวจสอบได้ และควรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ
ของครูโดยน ำผลกำรติดตำมงำนไปประยุกต์ใช้  ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนและเป็นชนเผ่ำ   
ต่ำง ๆ หลำยชนเผ่ำ ประเพณีวัฒนธรรมอำจแตกต่ำงกันบ้ำง รวมทั้งแต่ละหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน
อยู่ห่ำงไกลกันมำก ไม่สะดวกในกำรติดต่อผู้ปกครองของนักเรียน 
 

7.  โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนขุนยวมวิทยำ จัดสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยใช้หลักสูตร

โรงเรียนขุนยวมวิทยำ พุทธศักรำช 2553 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556/2)  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 และได้จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ  พ.ศ. 2542 , ฉบับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553  ซึ่งเป็น
กฎหมำยแม่บทในกำรจัดกำรศึกษำแห่งชำติ  คือ ปฏิรูปกำรเรียนรู้  ตำมหมวด  4  แนวกำรจัดกำรศึกษำที่เน้น
นักเรียนเป็นส ำคัญ  และหมวดที่  2 สิทธิหน้ำที่ทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส  ซึ่งในด้ำนกำร
เรียนกำรสอนนั้น  โรงเรียนได้จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ต้องกำร ได้แก่ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ , ซื่อสัตย์สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ , อยู่อย่ำงพอเพียง , 
มุ่งมั่นในกำรท ำงำน , รักควำมเป็นไทย , มีจิตสำธำรณะ ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ และทักษะกำรเขียน ส่งเสริมและเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี ตลอดจนน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

12 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  กลุ่มกำรเรียนที่ 1    วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5 0.5 1.5  1.5  1.5 1 1.5  1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 2 1.5 2 1.5 2 9 15 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  

ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0 นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

13 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 2    ภำษำไทย (ศิลป-์ภำษำ) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5 2.5 1.5 2 1.5 2 1.5 3 1.5 2.0 1.5 2.0 9 13.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0 นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

14 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 3    ภำษำอังกฤษ (ศิลป-์ภำษำ) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5 0.5 1.5  1.5  1.5 1 1.5  1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  

ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 9 12 

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0 นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

15 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 4    คอมพิวเตอร์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5 0.5 1.5  1.5  1.5 1 1.5  1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 2 1.5 2 1.5 2 9 15 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 
15.5 นก. 15.5 นก. 15.0นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

16 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 5    คหกรรม– พำณิชยกรรม 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5  1.5  1.5  1.5 1 1.5 0.5 1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12 

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

17 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 6    อุตสำหกรรม – เกษตรกรรม 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5  1.5  1.5  1.5 1 1.5 0.5 1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1  1  1  1  1  1  6  

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12 

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

18 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 7  ดนตรี  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
(ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5  1.5  1.5  1.5 1 1.5 0.5 1.5  9 1.5 
คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 

วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 
 

1.5 
 

0.5 
0.5 

1.5 
 

0.5 
 

1.5 
 

0.5 
 

1.5 
 

0.5 
0.5 

1.5 
 

0.5 
 

9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12 

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  
6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 
60 
 

60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

19 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   กลุ่มกำรเรียนที่ 8   ทัศนศิลป์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1.5  1.5  1.5  1.5 1 1.5 0.5 1.5  9 1.5 

คณิตศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 9 6 
วิทยำศำสตร ์ 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5  1.5  1.5  9 3 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์

1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

 1.5 
 

0.5 

0.5 1.5 
 

0.5 

 9 
 
3 

1 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 1  1  1  1  1  1  6  
ศิลปะ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี

1  1  1  1  1  1  6  

ภำษำต่ำงประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9  

รวม 

11 4.5 11 4.5 11 4.0 11 4.0 11 3.5 11 3.0 66 23.5 

15.5 นก. 15.5 นก. 15.0นก. 15.0 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 89.5 นก. 

620 620 600 600 580 560 3,580 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 
 

60 60 
360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรียน 680 680 660 660 640 620 
3,940 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,360 1,320 1,260 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

20 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1   (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท21101  ภำษำไทย 1 1.5/3  ท21102  ภำษำไทย 2 1.5/3 

ค21101  คณิตศำสตร์ 1 1.5/3  ค21102  คณิตศำสตร์ 2 1.5/3 

ว21101  วิทยำศำสตร์ 1 1.5/3  ว21102  วิทยำศำสตร์ 2 1.5/3 

ว21103  วิทยำกำรค ำนวณ 1 0.5/1  ว21104  ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5/1 

ส21101  สังคมศึกษำ 1 1.5/3  ส21104  สังคมศึกษำ 2 1.5/3 

ส21103  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ส21106  ประวัติศำสตร์ 2 0.5/1 

พ21101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  พ21103  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

พ21102  เทเบิลเทนนิส 0.5/1  พ21104  ยืดหยุ่น 0.5/1 

ศ21101  ทัศนศิลป์  1 1.0/2  ศ21102  ดนตรีและนำฏศิลป์ 1 1.0/2 

ง21101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนบ้ำน) 0.5/1  ง21102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนช่ำง) 0.5/1 

อ21101  ภำษำอังกฤษ 1 1.5/3  อ21102  ภำษำอังกฤษ 2 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม   
ค21201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 
ว21203  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 
ท202021 กำรใช้ห้องสมุด 

 
1.0/2 
1.0/2 
0.5/1 

 รำยวิชำเพิ่มเติม   
ค21202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 
ว21206  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 
ส20201  แม่ฮ่องสอนศึกษำ 

 
1.0/2 
1.0/2 
0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.)  รำยวิชำเพิ่มเติม   (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.) 

ว21201  วิทยำศำสตร์กับกำรแก้ปัญหำ 2.0/4  ว21202  ของเล่นวิทยำศำสตร์ 2.0/4 

ท21201  อ่ำนเขียนเพียรศึกษำ 1 2.0/4  ท21202  อ่ำนเขียนเพียรศึกษำ 2 2.0/4 

อ21201  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด1 2.0/4  อ21202  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 2 2.0/4 

ว21204  โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1 2.0/4  ว21205   โปรแกรมประยกุต์เพื่อกำรใช้งำน 2 2.0/4 

ง21261  อำหำรและขนมพ้ืนเมือง 2.0/4  ง21263  งำนแกะสลักและใบตอง 2.0/4 

ง21262  งำนช่ำงพื้นฐำน 2.0/4  ง21264  กำรปลูกพืชผัก 2.0/4 

ศ21201  ดนตรีสำกลและขับร้องสำกล 1 2.0/4  ศ21203  ดนตรีสำกลและขับร้องสำกล 2 2.0/4 

ศ21202  ศิลปะพื้นฐำน  2.0/4  ศ21204  องค์ประกอบศิลป์  2.0/4 

รวม 15.5/31  รวม 15.5/31 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 18   กิจกรรมแนะแนว 18 

 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด 18  ลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด 18 

ชมรม   ชุมนุม 16  ชมรม   ชุมนุม 17 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 8    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680  ชม. 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

21 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี   2    (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี   2    (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รหัส   / รำยวิชำพ้ืนฐำน  รหัส / รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ท22101  ภำษำไทย 3 1.5/3  ท22102  ภำษำไทย 4 1.5/3 

ค22101   คณิตศำสตร์ 3 1.5/3  ค22102  คณิตศำสตร์ 4 1.5/3 

ว22101  วิทยำศำสตร์ 3 1.5/3  ว22102  วิทยำศำสตร์ 4 1.5/3 

ว22103  วิทยำกำรค ำนวณ 2 0.5/1  ว22104  ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5/1 

ส22101  สังคมศึกษำ 3 1.5/3  ส22104  สังคมศึกษำ 4 1.5/3 

ส22103  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส22106  ประวัติศำสตร์ 4 0.5/1 

พ22101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ22103  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

พ22102  กรีฑำ 0.5/1  พ22104  กระบี่กระบอง 0.5/1 

ศ22101  ดนตรีและนำฏศิลป์ 2 1.0/2  ศ22102  ทัศนศิลป์  2 1.0/2 

ง22101  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1  ง22102  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1 

อ22101  ภำษำอังกฤษ 3 1.5/3  อ22102  ภำษำอังกฤษ 4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
ค22201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3 
I20201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้

(IS1) 

 
1.0/2 
1.0/2 

 รำยวิชำเพิ่มเติม   
ค22202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4 
I20202  กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 

 
1.0/2 
1.0/2 

รำยวิชำเพิ่มเติม  (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.)  รำยวิชำเพิ่มเติม  (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.) 

ว22201  พลังงำนทดแทนกับกำรใช้
ประโยชน์ 

2.0/4  ว22202  สนุกกับโครงงำนวิทยำศำสตร์  2.0/4 

ท22201  วรรณกรรมท้องถิ่น 1 2.0/4  ท22202  วรรณกรรมท้องถิ่น 2 2.0/4 

อ22201  ภำษำอังกฤษ อ่ำน-เขียน 1 2.0/4  อ22202  ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 2.0/4 

ว22203  คอมพิวเตอร์กรำฟิก  2.0/4  ว22204   อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of things) 2.0/4 

ง22261  ขนมชนเผ่ำ 2.0/4  ง22263   งำนธุรกิจเพื่ออำชีพ 2.0/4 

ง22262  กำรขยำยพันธุ์พืช 2.0/4  ง22264   ช่ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุท้องถิ่น 2.0/4 

ศ22201  ดนตรีสำกลและขับร้องสำกล3 2.0/4  ศ22203   ดนตรีสำกลและขับร้องสำกล4 2.0/4 

ศ22202  ศิลปะกับชีวิต 2.0/4  ศ22204   สนุกกับสีสัน 2.0/4 

รวม 15.0/30  รวม 15.0/30 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 18   กิจกรรมแนะแนว 18 

 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด   18  ลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด 18 

ชมรม   ชุมนุม 16  ชมรม   ชุมนุม 17 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 8    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
- กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660   ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660    ชม. 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

22 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3    (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3    (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท23101  ภำษำไทย 5 1.5/3  ท23102  ภำษำไทย 6 1.5/3 

ค23101  คณิตศำสตร์ 5 1.5/3  ค23102  คณิตศำสตร์ 6 1.5/3 

ว23101  วิทยำศำสตร์ 5 1.5/3  ว23102  วิทยำศำสตร์ 6 1.5/3 

ว23103  วิทยำกำรค ำนวณ 3 0.5/1  ว23104  ออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส23101  สังคมศึกษำ 5 1.5/3  ส23104  สังคมศึกษำ 6 1.5/3 

ส23103  ประวัติศำสตร์ 5 0.5/1  ส23106  ประวัติศำสตร์ 6 0.5/1 

พ23101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ23103  สุขศึกษำ 6 0.5/1 

พ23102  วอลเลย์บอล 0.5/1  พ23104  บำสเกตบอล 0.5/1 

ศ23101  ทัศนศิลป์ 3 1.0/2  ศ23102  ดนตรีและนำฏศิลป์ 3 1.0/2 

ง23101   กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ) 0.5/1  ง23102  กำรงำนอำชีพ 6 (งำนอำชีพ) 0.5/1 

อ23101   ภำษำอังกฤษ 5 1.5/3  อ23102  ภำษำอังกฤษ 6 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม   
ค23201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 
ส23243  อำเซียนศึกษำ 

 
1.0/2 
0.5/1 

 รำยวิชำเพิ่มเติม   
ค23202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 
 

 
1.0/2 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.)  รำยวิชำเพิ่มเติม  (เลือก 1 กลุ่มวิชำ 2.0 นก.) 

ว23201  เชื้อเพลิงเพื่อกำรคมนำคม 2.0/4  ว23202  วิทยำศำสตร์กับควำมงำม 2.0/4 

ท23201  พำทีหลักภำษำ 1 2.0/4  ท23202  พำทีหลักภำษำ 2 2.0/4 

อ23201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 1 2.0/4  อ23202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 2 2.0/4 

ว23203  กำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยคอมฯ 2.0/4  ว23204   โครงงำนคอมพิวเตอร์ 2.0/4 

ง23261  ผ้ำและกำรตัดเย็บ 2.0/4  ง23263   โครงงำนธุรกิจ 2.0/4 

ง23262  กำรจัดและดูแลสวน 2.0/4  ง23264  ช่ำงตัดผม 2.0/4 

ศ23201  ดนตรีสำกลและปฏิบัติตำมควำมถนัด 

1 

2.0/4  ศ23203  ดนตรีสำกลและปฏิบัติตำมควำมถนัด 

2 

2.0/4 

ศ23202  ศิลปะไทย 2.0/4  ศ23204  ศิลป์สร้ำงสรรค์ 2.0/4 

รวม 14.5/29  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 18   กิจกรรมแนะแนว 18 

 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด 18  ลูกเสือ / เนตรนำรี/ ยุวกำชำด 18 

ชมรม   ชุมนุม 16  ชมรม   ชุมนุม 17 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 8    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620   ชม. 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

23 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 

 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 1   กลุ่มวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์(พิเศษ) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1  1  1 1 1  1 3 6 4 

คณิตศำสตร์ 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 6 15 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 6.5  8.5 2 7.5 1 7 1 7 0.5 1 6.5 37.5 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

  1  
 
- 

 6 
 
2 

 

สุขศึกษำและพลศึกษำ   0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 9.0 6.5 11.0 8.0 10.0 7.5 10.5 5.5 11.0 5.0 8.0 41.0 59.5 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

17.5 นก. 17.5 นก. 18.0 นก. 18.0 นก. 16.5 นก. 13.0 นก. 100.5 นก. 

700 700 720 720 660 520 4,020 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 760 760 780 780 720 580 
4,380 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,520 1,560 1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

24 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 2   กลุ่มวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร ์
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมหน่วยกำร
เรียน / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1 0.5 1  1 1 1  1 3 6 4 

คณิตศำสตร์ 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 6 15 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 5.5  6 2 6 1 6 1 5 0.5 1 6 29.5 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

0.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

  1  
 
- 

 6 
 
2 

1.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ   0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  3  

ภำษำตำ่งประเทศ 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 8.5 6.5 9.0 8.0 9.5 7.5 9.5 5.5 9.0 5.0 8.0 41.0 53.5 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

17.0 นก. 15.5 นก. 17.5 นก. 17.0 นก. 14.5 นก. 13.0 นก. 94.5 นก. 

680 620 700 680 580 520 3,780 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 740 680 760 740 640 580 
4,120 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,420 1,500 1,220 

  
 
 
 
 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

25 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 3  ศิลป์ – ค ำนวณ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1 1 1 1.5 1 1 1 2.5 1 1 1 4 6 11 

คณิตศำสตร์ 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 6 15 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2  2 1  1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

1.5 
 

1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

1 1  
 
- 

1 6 
 
2 

5.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 6.5 6.5 6.5 8.5 7.0 7.5 6.5 5.5 7.5 5.0 9.5 41.5 43.5 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

15.0 นก. 13.0 นก. 15.5 นก. 14.0 นก. 13.0 นก. 14.5 นก. 85 

600 520 620 560 520 580 3,400 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 660 580 680 620 580 640 
3,760 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,240 1,300 1,220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

26 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 4  ศิลป์ – คณิตศำสตร์ – คอมพิวเตอร์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1 0.5 1  1 1 1  1 3 6 4.5 

คณิตศำสตร์ 1 1 1 1 1 1 1  1  1  6 3 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 4  4 2  5 1  5 1 5 0.5 5 6.5 28 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

1.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

1 1  
 
- 

1 6 
 
2 

3.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 7.0 6.5 6.0 8.0 6.5 7.5 6.5 5.5 8.0 5.0 11.0 41 45.0 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

15.5 นก. 12.5 นก. 14.5 นก. 14.0 นก. 13.5 นก. 16.0 นก. 86.0 

620 500 580 560 540 640 3,440 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 680 560 640 620 600 700 
3,800 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,240 1,260 1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

27 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 5   ศิลป์ – ภำษำอังกฤษ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1 1 1 1.5 1 1 1 2 1 1 1 4 6 10.5 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2  2 1  1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

1.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

1 1  
 
- 

1 6 
 
2 

4.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3  4  4 6 20 

รวม พฐ. 8.5 7.0 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 6.5 5.5 7.5 5.0 9.5 41 44.0 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

15.5 นก. 12.5 นก. 15.5 นก. 14.0 นก. 13.0 นก. 14.5 นก. 85 

620 500 620 560 520 580 3,400 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 680 560 680 620 580 640 
3,760 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,240 1,300 1,220 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

28 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยกลุ่มกำรเรียนที่ 6 -7 ศิลป์– ภำษำญี่ปุ่น และ ศิลป์ – ภำษำจีน  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1 1 1 1.5 1 1 1 2 1 1 1 4 6 10.5 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2 2 1 1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

0.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

 1  
 
- 

 6 
 
2 

1.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ(จีน/jp) 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5  5.0  5.0 6 24 

รวม พฐ. 8.5 6.5 6.5 6.5 8.5 7.5 7.5 7.0 5.5 7.5 5.0 9.5 41 45 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

15.0 นก. 13.0 นก. 16.0 นก. 14.5 นก. 13.0 นก. 14.5 นก. 86 นก. 

600 520 640 580 520 580 3,440 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 660 580 700 640 580 640 
3,800 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,240 1,340 1,220 

 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

29 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  กลุ่มกำรเรียนที่ 8 ศิลป์ - ทั่วไป  (คหกรรม - พำณิชยกรรม)  

และ กลุ่มกำรเรียนที่ 9  (เกษตร - อุตสำหกรรม)  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1  1  1 1 1  1 3 6 4 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2 2 1 1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

0.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

 1  
 
- 

1 6 
 
2 

2.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5 4 0.5 4  4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 2.5 24 

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 6.0 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 6.5 5.5 6.5 5.0 10.0 41 42.5 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

14.5 นก. 12.5 นก. 15.5 นก. 14.0 นก. 12.0 นก. 15.0 นก. 83.5 

580 500 620 560 480 600 3,340 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 640 560 680 620 540 660 
3,700 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,200 1,300 1,200 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

30 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 10 ศิลป์ - ทั่วไป   (ทัศนศิลป์) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1 0.5 1  1 1 1  1 3 6 4 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2 2 1 1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

0.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

 1  
 
- 

1 6 
 
2 

2.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5 4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 0.5 4 3 24 

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 6.0 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 6.5 5.5 6.5 5.0 10.0 41 42.5 

พต. รวม 3 ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

14.5 นก. 12.5 นก. 15.5 นก. 14.0 นก. 12.0 นก. 15.0 นก. 83.5 

580 500 620 560 480 600 3,340 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 640 560 680 620 540 660 
3,700 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,200 1,300 1,200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

31 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 11 ศิลป์ - ทั่วไป   (ฟุตบอล) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1 0.5 1  1 1 1  1 3 6 4.5 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 1  1 2 2 1 1 1 1 0.5  6.5 6 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

0.5 
 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

 1  
 
- 

1 6 
 
2 

2.5 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 5.5 0.5 5.5 0.5 5.5 0.5 5.5 0.5 5.5 0.5 5.5 3 33 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5  0.5    0.5  0.5  0.5  2.5  

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 7.0 6.5 7.0 8.0 8.5 7.5 7.5 5.5 8.0 5.0 11.0 41 49 

พต. รวม3ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

15.5 นก. 13.5 นก. 16.5 นก. 15.0 นก. 13.5 นก. 16.0 นก. 90 

620 540 660 600 540 640 3,600 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 680 600 720 660 600 700 
3,960 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,280 1,380 1,300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

32 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มกำรเรียนที่ 12 ศิลป์ - ทั่วไป   (ช่ำงไฟฟ้ำ) 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
(ปีที่ 1) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(ปีที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 (ปีที่ 3) 

รวมจ ำนวน
ชั่วโมง / ปี 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 สำระ 
พื้น 
ฐำน 

สำระ 
เพิ่ม 
เติม 

พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต พฐ พต 

ภำษำไทย 1  1  1  1 1 1  1 3 6 4.0 

คณิตศำสตร์ 1  1  1  1  1  1  6  

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2    2 2 1 1 1 1 0.5  6.5 4 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศำสตร์ 

1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

 1  
 

0.5 

1 1  
 

0.5 

 1  
 
- 

 1  
 
- 

1 6 
 
2 

2.0 

สุขศึกษำและพลศึกษำ  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 

ศิลปะ 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  3  

กำรงำนอำชพี 0.5 8.0 0.5 9.5  5.0 0.5 7.0 0.5 8.0 0.5 7.5 2.5 45 

ภำษำตำ่งประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1.5  1.5  1.5  1.5   1.5  1.5 6 3 

รวม พฐ. 8.5 8.5 6.5 10.0 8.0 8.5 7.5 9.5 5.5 11.0 5.0 13.5 41 61 

พต. รวม3ปี  
ไม่ต่ ำกว่ำ 42 นก. 

17.0 นก. 16.5 นก. 16.5 นก. 17.0 นก. 16.5 นก. 18.5 นก. 102 

680 660 660 680 660 740 4,080 

กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
(ชั่วโมง) 

60 60 60 60 60 60 360 

รวมชั่วโมงต่อภำคเรยีน 740 720 720 740 720 800 
4,440 

รวมชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 1,460 1,460 1,520 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

33 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 1  วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร ์(พิเศษ) 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหสั   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2    

รำยวิชำเพิ่มเติม   รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0/4  ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0/4 

ว31221 เคมี 1 1.5/3  ว31222 เคมี 2 1.5/3 

ว31241 ชีววิทยำ 1 1.5/3  ว31242 ชีววิทยำ 2 1.5/3 

ค31201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 2.5/5  ค31202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 2.5/5 

ว31226 ปฏิบัติกำรเคมี 1.0/2  ว31206 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1.0/2 

ว30285 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิทยำศำสตร์ 0.5/1  ว30281 นวัตกรรม 1 1.0/2 

   ว30261  โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 1 1.0/2 

   ว31286  กำรออกแบบและเทคโนโลยี 0.5/1 

รวม 17.5/35  รวม 17.5/35 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 760  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 760  ชม. 

 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

34 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 2  วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร ์
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2    

รำยวิชำเพิ่มเติม   รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0/4  ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0/4 

ว31221 เคมี 1 1.5/3  ว31222 เคมี 2 1.5/3 

ว31241 ชีววิทยำ 1 1.5/3  ว31242 ชีววิทยำ 2 1.5/3 

ค31201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 2.5/5  ค31202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 2.5/5 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202  กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

ว30285 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิทยำศำสตร์ 0.5/1  ว30261  โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 1 1.0/2 

รวม 17.0 /34  รวม 15.5/31 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 740  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680  ชม. 

 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

35 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 3 ศิลป์ – ค ำนวณ  
    

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค31201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม  1 2.5/5  ค31202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม  2 2.5/5 

ท31201  ประวัติวรรณคดี 1 1.0/2  ท31202  ประวัติวรรณคดี 2 1.0/2 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282 โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31201  ศำสนำสำกล 1.0/2  ส31203 ประชำกรและสิ่งแวดล้อม 1.0/2 

ส31202  ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

รวม 15.0/30  รวม 13.0/26 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 580  ชม. 

 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

36 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 4 ศิลป์ – คณิตศำสตร์ – คอมพิวเตอร์    
  

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค31203  คณิตศำสตร์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ 1 1.0/2  ค31204 คณิตศำสตร์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ 2 1.0/2 

ว31288 อัลกอริทึมเบ้ืองต้น 2.0/4  ว31290 กำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 2.0/4 

ว31289 กำรสร้ำงสื่อมัลติมิเดีย 1 2.0/4  ว31291 กำรสร้ำงสื่อมัลติมิเดีย 2 2.0/4 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ส31201 ศำสนำสำกล 1.0/2  ท30202  กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1    

รวม 15.5/31  รวม 12.5/25 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 560  ชม. 

 
 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

37 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 5 ศิลป์ – ภำษำอังกฤษ     
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม 

อ31201  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 1 3.0/6  อ31202  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 2 3.0/6 

ท31201  ประวัติวรรณคดี 1 1.0/2  ท31202  ประวัติวรรณคดี 2 1.0/2 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282 โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31201 ศำสนำสำกล 1.0/2  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1    

รวม 15.5/31  รวม 12.5 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 560  ชม. 

 

 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

38 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่ 6  ศิลป์ – ภำษำญี่ปุ่น    และกลุ่มกำรเรียนที่ 7 ศิลป์ – ภำษำจีน 
   

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวตัิศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม 

ท31201  ประวัติวรรณคด ี1 1.0/2  ท31202  ประวัติวรรณคดี 2 1.0/2 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282 โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ31201 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ31202  ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 

 

3.5/7 

กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ31201 ภำษำจีนเบื้องต้น 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ31202  ภำษำจีนเบื้องต้น 2 

 

3.5/7 

รวม 15.0/30  รวม 13.0/26 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 580  ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

39 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่  8 ศิลป์ทั่วไป (คหกรรม)              กลุ่มกำรเรียนที่  9 ศิลป์ทั่วไป (เกษตร-อุตสำหกรรม) 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282 โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ง31261  กำรปลูกพืชผัก 1 

ง31266  งำนปูน 

2.0/4 

2.0/4 

 ง31262  กำรปลูกพืชผัก 2  

ง31268  งำนจักรยำนยนต์ 
2.0/4 

2.0/4 

ง31269  งำนแกะสลัก 

ง31270  กำรจัดดอกไม้ 

2.0/4 

2.0/4 

 ง31271  อำหำรครอบครัว 

ง31275  ผ้ำและกำรแต่งกำย 
2.0/4 

2.0/4 

รวม 14.5/29  รวม 12.5/25 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 560  ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

40 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่  10 ศิลป์ทั่วไป (ทัศนศิลป์)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282 โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ศ31202  Graphic Design 1 

ศ31205  ประติมำกรรม 1 

2.0/4 

2.0/4 

 ศ31204  Graphic Design 2 

ศ31207  ประติมำกรรม 2 

2.0/4 

2.0/4 

รวม 14.5/29  รวม 12.5/25 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 560  ชม. 

 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

41 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่  11 ศิลป์ทั่วไป (ฟุตบอล)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 

ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 

ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    

อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3    

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 

ว31281  เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น 1.0/2  ว31282  โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรใช้งำน 1.0/2 

ส31202 ชนเผ่ำศึกษำ 0.5/1  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

เลือก 5.0 นก.  เลือก 5.0 นก. 

พ31203  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬำฟุตบอล 

พ31204  ฟุตบอล 1 

1.0/2 

4.0/8 

 พ31205  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนำกำร 

พ31206  ฟุตบอล 2 

1.0/2 

4.0/8 

รวม 15.5/31  รวม 13.5/27 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 600  ชม. 

 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

42 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

กลุ่มกำรเรียนที่  12  ศิลป์ท่ัวไป (ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

รหัส   / รำยวิชำพ้ืนฐำน   รหัส / รำยวิชำพ้ืนฐำน  
ท31101  ภำษำไทย  1 1.0/2  ท31102  ภำษำไทย  2 1.0/2 

ค31101  คณิตศำสตร์  1 1.0/2  ค31102  คณิตศำสตร์ 2 1.0/2 
ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (ชีววิทยำ) 1.0/2  ส31103  สังคมศึกษำ  2 1.0/2 
ว31181 เทคโนโลยี 1 1.0/2  ส31104  ประวัติศำสตร์  2 0.5/1 

ส31101  สังคมศึกษำ  1 1.0/2  พ31102  สุขศึกษำ 2 0.5/1 
ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5/1  ศ31102  ทัศนศิลป์ 2 0.5/1 

พ31101  สุขศึกษำ 1 0.5/1  ง31102  กำรงำนอำชีพ 2 (งำนบ้ำน) 0.5/1 
ศ31101  ทัศนศิลป์ 1 0.5/1  อ31102  ภำษำอังกฤษ  2 1.5/3 
ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 (งำนประดิษฐ์) 0.5/1    
อ31101  ภำษำอังกฤษ  1 1.5/3  ขำดวิทย์ พฐ.  

รำยวิชำเพ่ิมเติม   รำยวิชำเพ่ิมเติม  
พ31201  ฟุตบอล 0.5/1  พ31202  แบดมินตัน 0.5/1 
ง30201 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  0.5/1  ง30204 กฎหมำยแรงงำน 0.5/1 
ง30202 วัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม  0.5/1  ง30205 คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่อ

งำนอำชีพ 
0.5/1 

ง30203 งำนฝึกฝีมือ 2.0/4  ง30206 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้  2.0/4 
ง30212 เขียนแบบไฟฟ้ำ 2.0/4  30207 งำนเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น  2.0/4 

ง30213 ติดตั้งไฟฟ้ำในอำคำร 2.0/4  ง30214 วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง 2.0/4 
ง30222 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  1.0/2  ง30215 เครื่องวัดไฟฟ้ำ  2.0/4 
   ง30232 เทคนิคกำรจัดกำรพลังงำน  0.5/1 

รวม 17.0  รวม 16.5 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) 

 กิจกรรมแนะแนว (20)   กิจกรรมแนะแนว (20) 

 กิจกรรมนักเรยีน     กิจกรรมนักเรยีน   

-จิตอำสำ/นักศึกษำวิชำทหำร (20)  -จิตอำสำ/นักศึกษำวิชำทหำร (20) 
-กิจกรรมชุมนุม (10)  -กิจกรรมชุมนุม (10) 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10)    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 740  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

43 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 

กลุ่มกำรเรียนที่ 1  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (พิเศษ) 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม   

ว32203  ฟิสิกส์ 3 2.0/4  ว32204  ฟิสิกส์ 4 2.0/4 

ว32223  เคมี 3 1.5/3  ว32224  เคมี 4 1.5/3 

ว32243  ชีววิทยำ 3 1.5/3  ว32244  ชีววิทยำ 4 1.5/3 

ค32201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม  3 2.5/5  ค32202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม4 2.5/5 

ว30282 นวัตกรรม 2 1.0/2  ว30262   โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 2 (อุต)ุ 1.0/2 

ว30286  ระเบียบวิธีวิจัย 0.5/1  ว30283   โครงงำนวิทยำศำสตร์ 1 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

รวม 18.0/36  รวม 18.0/36 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 780 ชม.   780 ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

44 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 

กลุ่มกำรเรียนที่ 2  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม    รำยวิชำเพิ่มเติม   

ว32203  ฟิสิกส์ 3 2.0/4  ว32204  ฟิสิกส์ 4 2.0/4 

ว32223  เคมี 3 1.5/3  ว32224  เคมี 4 1.5/3 

ว32243  ชีววิทยำ 3 1.5/3  ว32244  ชีววิทยำ 4 1.5/3 

ค32201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม  3 2.5/5  ค32202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม4 2.5/5 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้

(IS1) 
1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2  ว30262   โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 2 (อุต)ุ 1.0/2 

รวม 17.5/35  รวม 17.0/34 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 760 ชม.   740 ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

45 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่ 3 ศิลป์- ค ำนวณ   
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค32201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม  3 2.5/5  ค32202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม4 2.5/5 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

ท32201  กำรเขียน 1.0/2  ท32202  กำรแต่งค ำประพันธ์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2  ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 0.5/1 

รวม 15.0/30  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620  ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

46 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่ 4 ศิลป์ – คณิตศำสตร์ – คอมพิวเตอร์ 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว32286  เทคโนโลยี IOT เพื่อกำร

ประยุกต์ใช้งำน 1 

2.0/4  ว32288  เทคโนโลยี IOT เพื่อกำร

ประยุกต์ใช้งำน 2 

2.5/5 

ว32287  เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร 2.0/4  ว32289  ระบบคอมพิวเตอร์และกำร

บ ำรุงรักษำ 

2.5/5 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ค32203  คณิตศำสตร์ส ำหรับคอมพิวเตอร์ 3 1.0/2    

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

รวม 14.5/29  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620  ชม. 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

47 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 กลุ่มกำรเรียนที่ 5 ศิลป์- อังกฤษ  

  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

อ32201  ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 1 3.0/6  อ32202  ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 3.0/6 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

ท32201  กำรเขียน 1.0/2  ท32202  กำรแต่งค ำประพันธ์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

รวม 15.5/31  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620  ชม. 

 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

48 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสรำ้งหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่ 6 ศิลป์- ญี่ปุ่น  และ   กลุ่มกำรเรียนที่ 7 ศิลป-์ จีน   
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

ท32201  กำรเขียน 1.0/2  ท32202  กำรแต่งค ำประพันธ์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ32201 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ32202  ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 2 

 

3.5/7 

กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ32201 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ32202  ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร 2 

 

3.5/7 

รวม 16.0/32  รวม 14.5/29 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 700 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  ชม. 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

49 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่  8 ศิลป์ทั่วไป (คหกรรม-พำณิชยกรรม)  กลุ่มกำรเรียนที่  9 ศิลป์ทั่วไป (เกษตร-อุตสำหกรรม)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/ 1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/ 1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ง32261   กำรขยำยพันธุ์พืช  

ง32266   งำนเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 

2.0/4 

2.0/4 

 ง32262  กำรปลูกพืชผักสวนครัว 

ง32268  งำนฝึกฝีมือ 1 

2.0/4 

2.0/4 

ง32269   งำนประดิษฐ์ของช ำร่วย ง32275

 ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

2.0/4 

2.0/4 

 ง32271  งำนใบตอง 

ง32276  มำรยำทและกำรสมำคม  

2.0/4 

2.0/4 

รวม 15.5/31  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620 ชม. 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

50 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่  10 ทั่วไป (ทัศนศิลป์)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ศ32202  ช่ำงเขียนภำพดอกไม้ 1 

ศ32205  ช่ำงเขียนภำพไทย 1 

2.0/4 

2.0/4 

 ศ32204  ช่ำงเขียนภำพดอกไม้ 2 

ศ32207  ช่ำงเขียนภำพไทย 2 

2.0/4 

2.0/4 

รวม 15.5/31  รวม 14.0/28 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 620 ชม. 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

51 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่  11 ทั่วไป (ฟุตบอล)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 

ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 

ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 

พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 

ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 

อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 

ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 

I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 

ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

เลือก 5.0 นก.  เลือก 5.0 นก. 

พ32203  ควำมรู้เบื้องต้นจิตวิทยำนักกีฬำ

ฟุตบอล 

1.0/2  พ32205  กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในกีฬำ

ฟุตบอล 

1.0/2 

พ32204  ฟุตบอล 3 4.0/8  พ32206  ฟุตบอล 4 4.0/8 

รวม 16.5/33  รวม 15.0/30 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

-  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม (IS3) 

10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

52 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

กลุ่มกำรเรียนที่  12  ศิลป์ท่ัวไป (ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  5  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

รหัส   / รำยวิชำพ้ืนฐำน   รหัส / รำยวิชำพ้ืนฐำน  
ท32101  ภำษำไทย  3 1.0/2  ท32102  ภำษำไทย  4 1.0/2 

ค32101  คณิตศำสตร์  3 1.0/2  ค32102  คณิตศำสตร์ 4 1.0/2 
ว32182 เทคโนโลยี 2 1.0/2  ว30103  วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) 1.0/2 
ส32101  สังคมศึกษำ  3 1.0/2  ส32103  สังคมศึกษำ  4 1.0/2 

ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5/1  ส32104  ประวัติศำสตร์  4 0.5/1 
พ32101  สุขศึกษำ 3 0.5/1  พ32102  สุขศึกษำ 4 0.5/1 
ศ32101  ดนตรี 1 0.5/1  ศ32102  ดนตรี 2 0.5/1 
อ32101  ภำษำอังกฤษ  3 1.5/3  ง32102  กำรงำนอำชีพ 3 (งำนเกษตร) 0.5/1 

ว30102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี) 1.0/2  อ32102  ภำษำอังกฤษ  4 1.5/3 

รำยวิชำเพ่ิมเติม   รำยวิชำเพ่ิมเติม  
พ32201  ฟุตซอล 0.5/1  พ32202  ตะกร้อ 0.5/1 
ว32281  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1.0/2  ว32282  กำรสร้ำงเว็บไซต์ 1.0/2 
I30201   กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองคค์วำมรู ้(IS1) 1.0/2  I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (IS2) 1.0/2 
ส32262   ประชำคมอำเซียน 1.0/2    

เลือก 5.0 นก.  เลือก 7.0 นก. 
ง30216 วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ 1.0/2  ง30208 งำนเครื่องมือกลเบื้องต้น 1.0/2 
ง30217 เครื่องกลไฟฟ้ำกระแสตรง 1.0/2  ง30218 เครื่องท ำควำมเย็น 2.0/4 
ง30223 กฏและมำตรฐำนทำงไฟฟ้ำ 1.0/2  ง30219 มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลบั 2.0/4 

ง30233 งำนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 2.0/4  งง30226 กำรติดตั้งไฟฟ้ำนอกอำคำร 2.0/4 
รวมหน่วยกิตประจ ำภำคเรียน 16.5  รวมหน่วยกิตประจ ำภำคเรียน 17.0 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) 

 กิจกรรมแนะแนว (20)   กิจกรรมแนะแนว (20) 

 กิจกรรมนักเรยีน     กิจกรรมนักเรยีน   

-จิตอำสำ/นักศึกษำวิชำทหำร (20)  -จิตอำสำ/นักศึกษำวิชำทหำร (20) 
-กิจกรรมชุมนุม (10)  -กิจกรรมชุมนุม (10) 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10)    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 740 

 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

53 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 1  วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร ์(พิเศษ) 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว33205  ฟิสิกส์ 5 2.0/4  ค33202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 2.5/5 

ว33225  เคมี 5 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ว33245 ชีววิทยำ 5 1.5/3  ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

ว33246  ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1.0/2  ว30263 โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 3 1.0/2 

ว30284   โครงงำนวิทยำศำสตร์ 2 1.0/2    

ค33201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 2.5/5    

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3    

รวม 16.5/33  รวม 13/26 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 580  ชม. 

 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

54 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 2  วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร ์
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว33205  ฟิสิกส์ 5 2.0/4  ค33202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 2.5/5 

ว33225  เคมี 5 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ว33245 ชีววิทยำ 5 1.5/3  ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

ค33201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 2.5/5  ว30263 โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 3 1.0/2 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3    

รวม 16.5/33  รวม 14.5/29 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  ชม. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

55 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 3 ศิลป์- ค ำนวณ  
     

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค33201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 2.5/5  ค33202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 2.5/5 

ท33201  หลักภำษำไทย 1.0/2  ท33202  วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0/2 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

ส33221  กฏหมำยท่ีประชำชนควรรู้ 1.0/2  ส33222  โลกศึกษำ 1.0/2 

ว33281  กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0/2  ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

รวม 13.0/26  รวม 14.5/29 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 580  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640 ชม. 

 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

56 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 4 ศิลป์- คณิตศำสตร์-คอมพวิเตอร์     
  

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว33284   ควำมรู้ด้ำนหุ่นยนต์เบื้องต้น 2.5/5  ว33286  องค์ประกอบและสถำปตัยกรรม

คอมพิวเตอร ์

2.5/5 

ว33285   กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2.5/5  ว33287  กำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

กำรศึกษำ 

2.5/5 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

ส33221  กฏหมำยท่ีประชำชนควรรู้ 1.0/2  ส33222  โลกศึกษำ 1.0/2 

   ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

รวม 13.5/27  รวม 16.0/32 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 600  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 

 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

57 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 5 ศิลป์- อังกฤษ     
  

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

อ33203  ภำษำอังกฤษเพ่ือ O-NET 1 2.5/5  อ33204   ภำษำอังกฤษเพื่อ O-NET 2 2.5/5 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ท33201  หลักภำษำไทย 1.0/2  ท33202  วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0/2 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

ส33221  กฏหมำยท่ีประชำชนควรรู้ 1.0/2  ส33222  โลกศึกษำ 1.0/2 

ว33281  กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0/2  ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

รวม 12.5/25  รวม 15.0/30 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 560  ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 

 
 
 
 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

58 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่ 6 ศิลป์- ญี่ปุ่น     และ   กลุ่มกำรเรียนที่ 7 ศิลป์- จีน   
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/ 1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ท33201  หลักภำษำไทย 1.0/2  ท33202  วรรณกรรมปัจจุบัน 1.0/2 

ว33281 กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 /2  ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ33201  ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ ำวัน 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-ญ่ีปุ่น 

ญ33202  ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ ำวัน 2 

 

3.5/7 

กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ33201  ภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน 1 

 

3.5/7 

 กลุ่ม ศิลป์-จีน 

จ33202  ภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน 2 

 

3.5/7 

รวม 15.0/30  รวม 15.0/60 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 660  ชม. 

 
 
 
 

 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

59 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่  8 ศิลป์ทั่วไป (คหกรรม-พำณิชยกรรม)  กลุ่มกำรเรียนที่  9 ศิลป์ทั่วไป (เกษตร-อุตสำหกรรม) 

  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/ 1  พ33202  แอโรบิก 0.5/1 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ว33281    กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 /2  ส31261  เศรษฐกิจพอเพียง 1.0/2 

   ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ง 33262  กำรจัดและดูแลสวน 

ง 33265 กำรติดตั้งไฟฟ้ำในอำคำร   

2.0/4 

2.0/4 

 ง 33277 กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

ง 33268 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

2.0/4 

2.0/4 

ง 33269 เย็บ ปัก ถัก 

ง 33274 กำรจัดเก็บเอกสำร   

2.0/4 

2.0/4 

 ง 33270 ช่ำงท ำขนม 

ง 33273 กฎหมำยพำณิชย์  

2.0/4 

2.0/4 

รวม 12/24  รวม 15.0/30 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 540 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680  ชม. 

 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

60 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่  10 ทั่วไป (ทัศนศิลป์)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/ 1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ว33281    กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0/2  ส30225  เศรษฐกิจพอเพียง 1.0/2 

   ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

เลือก 4.0 นก.  เลือก 4.0 นก. 

ศ33202  ช่ำงเขียนภำพทิวทัศน์ 1 

ศ33205  ช่ำงเขียนภำพคนเหมือน 1 

2.0/4 

2.0/4 

 ศ33204  ช่ำงเขียนภำพทิวทัศน์ 2 

ศ33207  ช่ำงเขียนภำพคนเหมือน 2 

2.0/4 

2.0/4 

รวม 12.0/24  รวม 15.5/31 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 540 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 680  ชม. 

 
 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

61 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่  11 ทั่วไป (ฟุตบอล)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กจิกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รหัส   / รำยวิชำพื้นฐำน  รหัส / รำยวิชำพื้นฐำน 

ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 

ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 

ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 

ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 

ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/ 1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 

อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 

ว33281    กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0/2  ส30225  เศรษฐกิจพอเพียง 1.0/2 

   ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

เลือก 5.0 นก.  เลือก 5.0 นก. 

พ33203  ควำมรู้เบื้องต้นในกำรเป็นผู้

ฝึกสอน/ผู้ตดัสิน 
พ33204  ฟุตบอล 5 

1.0/2 

4.0/8 

 พ33205  ควำมรู้เบื้องต้นในกำรจัดกำรกีฬำฟุตบอล 

พ33206  ฟุตบอล 6 

1.0/2 

4.0/8 

รวม 13.0/26  รวม 16.5/33 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน 30   กิจกรรมนักเรียน 30 

กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 580 ชม.  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 720  ชม. 

 
 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

62 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มกำรเรียนที่  12  ศิลป์ท่ัวไป (ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง)  
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6   (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6  (ภำคเรียนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

 รำยวิชำ / กิจกรรม เวลำเรียน 
(นก./ชม./สป.) 

รหัส   / รำยวิชำพ้ืนฐำน   รหัส / รำยวิชำพ้ืนฐำน  
ท33101  ภำษำไทย  5 1.0/2  ท33102  ภำษำไทย  6 1.0/2 

ค33101  คณิตศำสตร์  5 1.0/2  ค33102  คณิตศำสตร์ 6 1.0/2 
ว30161 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 1.0/2  ว33183 เทคโนโลยี 3 0.5/1 
ส33101  สังคมศึกษำ  5 1.0/2  ส33102  สังคมศึกษำ  6 1.0/2 

พ33101  สุขศึกษำ 5 0.5/1  พ33102  พลศึกษำ 0.5/1 
ศ33101  นำฏศิลป์  0.5/1  ศ33102  ศิลปะ 0.5/1 
ง33101  กำรงำนอำชีพ 4 (งำนช่ำง) 0.5/1  ง33102  กำรงำนอำชีพ 5 (งำนธุรกิจ)                        0.5/1 

รำยวิชำเพ่ิมเติม   รำยวิชำเพ่ิมเติม  
พ33201  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 0.5/ 1  พ33202  แอโรบิก 0.5/ 1 
อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1 1.5/3  อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2 1.5/3 
ว33281    กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0/2  ส30225  เศรษฐกิจพอเพียง 1.0/2 
   ท33203   สอนเสริมวิชำกำร 3.0/6 

เลือก 8.0 นก.  เลือก 7.5 นก. 
ง30220 กำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ 2.0/4  ง30211 งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น 
1.0/2 

ง30228 เครื่องปรับอำกำศ 2.0/4  ง30221กำรประมำณกำรติดตั้งไฟฟ้ำ 1.0/2 
ง30230 โครงงำน 1 1.0/2  ง30229 เครื่องก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำสลับ 2.0/4 
ง30234 กำรส่องสว่ำง 1.0/2  ง30231 โครงงำน 2 2.0/4 

รวมหน่วยกิตประจ ำภำคเรียน 16.5  รวมหน่วยกิตประจ ำภำคเรียน 17.0 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) 

 กิจกรรมแนะแนว (20)   กิจกรรมแนะแนว (20) 

 กิจกรรมนักเรยีน (30)   กิจกรรมนักเรยีน (30) 

-กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร   --กิจกรรมส่งเสรมิวิชำกำร  

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10)    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ (10) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 640  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 740 

 
 
 
 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

63 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 8.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 8.1  ห้องสมุดมีขนำด  300  ตำรำงเมตร  จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด 2,500  เล่ม 
  1)  กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม - คืน  ใช้โปรแกรม P-Library  
  2)  จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำนเฉลี่ย  1,098  คน ต่อ วันคิดเป็น 

ร้อยละ  89.34  ของนักเรียนทั้งหมด 
 8.2  ห้องปฏิบัติกำร 
  1)  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  จ ำนวน  4  ห้อง 
  2)  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  3  ห้อง 
  3)  ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  จ ำนวน  1  ห้อง 
  4)  ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์  จ ำนวน  1  ห้อง 
  5) ห้องปฏิบัติกำร CODDING  จ ำนวน  1  ห้อง 
 8.3  คอมพิวเตอร์จ ำนวน  153  เครื่อง 
  1)  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน  126  เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 32    เครื่อง 
  3)  จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย 889 คน ต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ 72.34  ของนักเรียนทั้งหมด 
  4)  ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร  10     เครื่อง 
 8.4 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

ล ำดับที่ 
แหล่งเรียนรู้ภำยใน 

สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 ห้องสมุด 1,250 

2 ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 900 

3 ห้องปฏิบัติกำรภำษำอังกฤษ 900 
4 ห้องภำษำไทย 900 

5 ห้องฟิสิกส์ 1,250 
6 ห้องชีววิทยำ 900 

7 ห้องพระพุทธศำสนำ 350 

8 ห้องสืบค้น 350 
9 ห้องวิชำกำร 50 

10 ห้องแนะแนว 180 

11 ห้องสังคมศึกษำ 50 
12 ห้องศิลปะ 900 

13 ห้องดนตรี 900 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

64 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 

ล ำดับที่ 
แหล่งเรียนรู้ภำยใน 

สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

14 ห้องคหกรรม 900 
15 ห้องอุตสำหกรรม 900 

16 ห้องพยำบำล 365 

17 สวนพฤกษศำสตร์ 79 
18 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2,500 

19 อุทยำนหุ่นนักวิทยำศำสตร์ 90 

20 สวนดอกไม้ในวรรณคดี 69 
21 เรือนเพำะช ำ 365 

22 เกษตรทฤษฎีใหม่ กพด. 92 

23 สวนสมุนไพร 76 
 

8.5 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 

ล ำดับที่ 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/

ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 วัดม่วยต่อ 10 
2 วัดโพธำรำม 10 

3 วัดค ำใน 5 
4 วัดจองขุ่ม 5 

5 วัดดอยมูหย่ำ 5 

6 วัดต่อแพ 5 
7 วัดเมืองปอน 9 

8 น้ ำพุร้อนหนองแห้ง 8 

9 อนุสรณ์สถำนมิตรภำพไทย - ญี่ปุ่น 5 
10 โรงเรียนพุทธเกษตร 5 

11 ทุ่งบัวตอง 5 
12 อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกแม่สุรินทร์ 5 

13 โรงเรียนขุนยวม 2 

14 โรงเรียนอนุบำลขุนยวม 2 
15 เทศบำลต ำบลขุนยวม 5 

16 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนยวม 1 

17 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เงำ 1 
18 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 1 



 

 จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

65 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2566-2570) 
 

ล ำดับที่ 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/

ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

19 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กิ๊ 1 
20 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ 1 

21 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ยวมน้อย 1 

22 ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอขุนยวม 60 
23 ศูนย์ออกก ำลังกำย  (Fitness) เทศบำลต ำบลขุนยวม 4 

24 สวนสำธำรณะเทศบำลต ำบลขุนยวม 4 

25 โรงน้ ำแข็งศักดิ์เจริญ 2 
26 อู่ซ่อมรถ  “ณรงค์กำรช่ำง” 2 

27 ปั๊มน้ ำมัน ปตท. 2 

28 บ้ำนฝรั่งเกสท์เฮำส์ 6 
29 โรงแรมมิตรขุนยวม 9 

30 ร้ำนอำหำรครัวกระถิน 2 
31 ร้ำนแอนโภชนำ 1 

32 ร้ำนถ่ำยรูปแม่สะเรียงคัลเลอร์แลป 5 

33 ร้ำนเสริมสวยน้องขวัญ / น้องนิ่ม 1 
34 ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำเกษร 3 

35 ที่ว่ำกำรอ ำเภอขุนยวม 12 

36 ธนำคำรกรุงไทย 9 
37 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 1 

38 ตลำดสด 5 
39 ร้ำนประสบโชคอิฐบล๊อก 1 

 8.6 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
  1) โรงพยำบำลขุนยวม ให้ควำมรู้เรื่องกำรพยำบำล กำรดูแลรักษำร่ำงกำย กำรเจ็บป่วย ฯลฯ
สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน  6  ครั้ง/ปี 
  2) สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอขุนยวม  ให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยต่ำง ๆ กำรจรำจร ฯลฯ  สถิติกำรให้
ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน  6  ครั้ง/ปี 
  3) วิทยำกรต่ำงชำติ จำก มูลนิธิ KHT  ให้ควำมรู้เรื่องภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  30 ครั้ง/ปี 
  4) งำนป้องกันสำธำรณภัย เทศบำลต ำบลขุนยวม ให้ควำมรูเรื่องกำรปฐมพยำบำล  กำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยเบื้อง  จ ำนวน 6 ครั้ง/ป ี
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 9.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

9.1  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
10.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี ( พ.ศ.2564-2568 ) 
 10.1  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
โรงเรียนได้รับกำรประกันคุณภำพภำพนอก ( พ.ศ.2564-2568 ) จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมกำชน) ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ.2564 

11.  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 11.1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  1. สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไปและ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำอ่ืน ๆ ต่อไป 
  2. สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์อย่ำงต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำ
ยิ่งขึ้นไปและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำอ่ืน ๆ ต่อไป 
  3. ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำน เขียน สะกดภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง
มำกยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้พจนำนุกรมให้มำกขึ้น เพ่ือกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน และเขียน 
ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องมำกยิ่งข้ึน 
  4. สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรท ำโครงงำนในด้ำนควำมคิดของผู้เรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอและให้ต่อเนื่องยั่งยืนในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และให้เกิดควำมคิดที่หลำกหลำยเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียนที่มีควำมคิดริเริ่ม 
  5. สถำนศึกษำควรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ น ำข้อมูลของ
สถำนศึกษำ ได้แก่ ผลกำรประเมินคุณภำพของผลกำรทดสอบระดับชำติ ( Nation  Test : NT ) ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ ( Ordinary Nation Education Test : O-NET ) เรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
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 กำรคิด ผลกำรประเมินภำยนอก ผลกำรประเมินอ่ืน ๆ มำก ำหนดเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน ให้มี กำร

พัฒนำระบบนิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ประเด็น กำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  กำรบูรณำกำรให้ผู้เรียนท ำโครงงำน กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 สมรรถนะ 
  6.  สถำนศึกษำควรท ำกำรประชำสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “มีคุณธรรม” ที่ผู้เรียนได้รับ
รำงวัลมำอย่ำงมำกมำย ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทั่วถึง เช่น วำรสำรของสถำนศึกษำ หรือในระบบเครือข่ำยออนไลน์  
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้ำนอย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น และสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำอ่ืน ๆ ต่อไป 
  7. สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำเป็น
ที่ยอมรับแก่องค์กรภำยนอกต่อควำมเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำมำกยิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำมำรถเป็นแบบอย่ำง
ในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำอื่น ๆ ต่อไป 
  8. สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรม  และชุมนุมของผู้เรียนให้เด่นชัด  โดยให้
ผู้เรียนคละชั้นจัดกลุ่มตำมควำมสนใจ ควำมใกล้ชิด ร่วมกันเสนอโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ  
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้เรียน 

11.2. ด้ำนผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  สถำนศึกษำควรมีกำรส่งเสริมงำนทุกด้ำนของสถำนศึกษำให้พัฒนำต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป 
เนื่องจำกสถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอเพียงแห่งเดียว 

11.3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำโดยกำรเข้ำรับกำรอบรม  สัมมนำ  ประชุมทำง
วิชำกำร  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือหำสำเหตุของปัญหำแล้ วน ำมำแก้ไขจน
สำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 11.4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถำนศึกษำควรมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด  ให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนทั้ง 5 ฝ่ำย  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืนและสนับสนุนให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกันพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
12.  สรุปสภำพปัญหำ  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

12.1. จุดเด่น 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1. ผู้เรียนมีน้ ำหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์  รู้จักดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย
สม่ ำเสมอ  ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำเสพติด  โทษของยำเสพติด รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำก
ยำเสพติด  รวมทั้งปัญหำทำงเพศ  ร่ำเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครูและผู้อ่ืน  มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม  ผู้เรียนมีควำมสนใจและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ  กีฬำ/นันทนำกำร 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตนได้อย่ำง
เหมำะสมทั้งทำงด้ำนกำย  วำจำ  ใจ  โดยไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล  ปฏิบัติตน
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 อยู่ในโอวำทของพ่อแม่  รวมทั้งผู้เรียนชอบมำโรงเรียน  มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน  มี คุณธรรมจริยธรรม

และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ทุกประกำร  มีควำมเสียสละและมีจิตสำธำรณะ  ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ำงตระหนัก  รู้คุณค่ำ  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน  กำรฟัง  บันทึกสิ่งที่ได้จำกกำร
อ่ำน  รู้จักกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง  และรู้จักหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย  ตลอดจนชอบ
ซักถำมเพ่ือหำค ำตอบในสิ่งที่สงสัยจำกแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะในกำรคิด  คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ 
สมเหตุสมผล  รู้จักคิดจัดล ำดับ  กำรสร้ำงแผนผังควำมคิด 

5. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน  คือ  มีคุณธรรม  มีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  โครงกำรเมล็ดพันธ์แห่งควำมดี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสถำนศึกษำ  มีพฤติกรรมเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  
มีสัมมำคำรวะ  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับบุคคลอ่ืนตำมหลักกัลยำณมิตร  มีสัมมำคำรวะ  กล้ำแสดงออก  ผู้เรียน
สำมำรถปฏิบัติและถ่ำยทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  และผู้เรียน   

7. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  คือ  โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม  สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  โครงกำร
เมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและสถำนศึกษำ  มีพฤติกรรมเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมำคำรวะ  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับบุคคล
อ่ืนตำมหลักกัลยำณมิตร  มีสัมมำคำรำวะ  กล้ำแสดงออก  ผู้ เรียนสำมำรถปฏิบัติกำรถ่ำยทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสถำนศึกษำ   

8. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพิเศษเพ่ือแก้ปัญหำภำยใน  คือ  โครงกำรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือจัดสภำพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ดูสะอำดสวยงำมเอ้ือต่อกำรแสวงหำควำมรู้ของนักเรียน  
ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีควำมปลอดภัย  พัฒนำผู้เรียนให้
เป็นคนดี  มีจิตอำสำ  ร่วมกันดูแลกิจกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรด ำเนินงำน  เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกอย่ำงเป็นรูปธรรมถือเป็นควำมท้ำทำยในกำรรักษำสภำพภูมิอำกำศสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ควรเป็น
หน้ำที่ของทุกคนและทุกภำคส่วนทุกองค์กรช่วยกันแก้ปัญหำ  และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจที่ดี
ระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ผู้เรียนค้นพบและควำมสนใจ  เกิดองค์ควำมรู้  และทักษะชี วิตมีกำรวำงแผนใน
กำรด ำเนินชีวิต  สถำนศึกษำสำมำรถเป็นหน่วยงำนหลัก  และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อช่วยลดภำวะโลก
ร้อนให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนได้  และสำมำรถสร้ำงแกนน ำผู้เรียนและครูในกำรเป็นต้นแบบกำรร่วม
รณรงค์ลดภำวะโลกร้อนช่วยปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรลดกิจกรรมที่จะสร้ำงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  และ
สถำนศึกษำได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนชนะเลิศระดับประเทศ  ในโครงกำรปฏิบัติกำรลดเมืองร้อนด้วยมือเรำ ปี
ที่ 8  จำกสถำบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้ำมอเตอร์ประเทศไทย จ ำกัด 
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 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบบริหำรคุณภำพ ( PDCA )  สถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรด ำเนินงำน มี
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยนอก และภำยในอำคำรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และสถำนศึกษำมีกำร
ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือรักษำมำตรฐำนที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
ตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ 3 สถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนได้ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  พบว่ำสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศตำมระบบบริหำรคุณภำพ  ( PDCA ) จัดให้มีกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  และมีกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

12.2. จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1. กำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนสุขภำพกำยและสุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์

อย่ำงต่อเนื่อง 
3. กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน 
4. กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรท ำงำนโครงงำนในด้ำนควำมคิดของผู้เรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
6. กำรประชำสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
7. กำรส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
8. กำรส่งเสริมโครงกำร / กิจกรรม และชุมนุมของผู้เรียนให้เด่นชัด 
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ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 กำรส่งเสริมงำนทุกด้ำนของสถำนศึกษำให้พัฒนำต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนกำรน ำผลประเมินไปพัฒนำครู และน ำไปใช้ในกำรสอน และกำร
วิจัยในชั้นเรียน 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด ให้มีควำมสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินกำรบริหำรงำน 

12.3. โอกำส 

1. ชุมชนมีภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้   
เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้หนองป่ำก่อ  พิพิธภัณฑ์อนุสรสถำนทหำรญี่ปุ่น โรงเรียนพุทธเกษตร วัดต่อแพ วัดม่วยต่อ เป็นต้น 

2. สถำนศึกษำตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีกำรคมนำคมสะดวก มีไฟฟ้ำและประปำชนบท 

3. ชุมชน หน่วยงำน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำรสนับสนุน และควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำเป็น
อย่ำงด ี

12.4. อุปสรรค 

1. สถำนศึกษำมีผู้เรียนเป็นชนเผำหลำยชนเผ่ำ  เช่น กะเหรี่ยง  ม้ง  ไทยใหญ่  ละว้ำ  และชนพ้ืนเมือง ซึ่งใช้
ภำษำถิน่ และมวีัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 

2. หมู่บ้ำนและบ้ำนเรือนของผู้เรียนอยู่ห่ำงไกลสถำนศึกษำ  ไม่สะดวกในกำรติดต่อกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

3. สถำนศึกษำมีอยู่ห่ำงไกล ไม่สะดวกในกำรติดต่อกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

4. ผู้ปกครอง และประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ขำดที่ท ำกิน  มีอัตรำกำรว่ำงงำนสูง  มีรำยได้น้อย 
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ตอนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กรของโรงเรียน  (SWOT Analysis) 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส อุปสรรค 

-  ชุมชนเข้มแข็ง มีความรักใครสามัคคี มี

ศลิปวัฒนธรรมที่สบืทอด อนุรักษ์

เผยแพร่ตอ่กันมา  

- สิ่งแวดลอมในชุมชนดี  

- มีความหลากหลายของวัฒนธรรม แต่

ทุกคนสามารถอยู่ดว้ยกันอย่างสงบสุข 

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ครอบครัวแตกแยก สถานที่อโคจรใกล้

โรงเรียน ประชากรมีอาชพีไม่

หลากหลาย การท าไร่เลื่อนลอย  

- สื่อที่ไม่เหมาะสมจากอินเทอร์เน็ต 

- การไม่ไม่เท่าทันสื่อ 

ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส อุปสรรค 

- เปิดโลกทัศนข์องคนในชุมชนให้กว้างขึน้ 

- มีอนิเทอร์เน็ตบริการ 

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง 

- ปัญหาสังคมก้มหนา้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส อุปสรรค 

- มีพื้นที่เกษตรกรรมมากเพียงไอ 

- มีพชืเศรษฐกิจเป็นรายได้หลักของชุมชน 

เชน่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด 

- อาชีพของประชากรในชุมไม่หลากหลาย 

- การคมนาคมไม่สะดวก 

- ประชากรค่อนข้างยากจน มีหนี้สนิ 

- สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัส โควิค 19 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 

โอกาส อุปสรรค 

- หนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน - ประชาชนไม่รูก้ฎหมายเบือ้งต้น 
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สนับสนุนด้านงบประมาณ - รัฐจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามความ

ต้องการของ ร.ร. 

- ประชาชนไม่มีบทบาทในการบริการ

ชุมชน 

 

2.สภาพแวดล้อมภาพภายในสรุปสถานภาพองค์กร 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย  

โอกาส อุปสรรค 

- มีโครงสรา้งการบริหารงานชัดเจน 

- บุคลากร 

 

- บุคลากรมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ

ค่อนขา้งน้อย 

- การแบ่งหน้าที่ภาระงานไม่เหมาะสม 

- บุคลากรมีบทบาทในการรว่มตัดสินใจ

ค่อนขา้งน้อย 

ด้านผลผลิตและบริการ 

โอกาส อุปสรรค 

- ผูเ้รียนมีโอกาสในการศกึษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาที่สูงขึ้น 

- มีผลการเรียนได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขึน้พืน้ฐาน ผ่านการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ  

- ผูเ้รียนมีจิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม 

- ผูเ้รียนไม่รู้จักสาขาอาชีพหลักที่

หลากหลาย 

- ขาดความรับผดิชอบในหน้าที่ของตนเอง 

ด้านบุคลากร 

โอกาส อุปสรรค 

- มีบุคลากรครบครัน 

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่

- บุคลากร ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้แสดง

ศักยภาพของตัวเองอย่างเท่าที่ควร 
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หลากหลาย 

- บุคลากรสอนตามความถนัด 

ด้านการเงิน 

โอกาส อุปสรรค 

- มีงบประมาณในการบริหารจัดการ - งบประมาณที่จัดสรร ไม่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการ 

- การด าเนินกิจกรรมได้รับงบประมาณ

สนับสนุนน้อย 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

โอกาส อุปสรรค 

- มีวัสดุอุปกรณ์ดา้นการเรียนเพียงพอ เชน่ 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

- อุปกรณ์ด้าน it ที่ทันสมัย 

- วัสดุอุปกรณ์ช ารุด เนื่องจากปัญหา

กระแสไฟฟ้า 

ด้านการบริหารจัดการ 

โอกาส อุปสรรค 

- มีความเป็นเอกภาพ - บุคลากรไม่มีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆ 

 

   จากการวิเคราะห ์สภาพแวดล้อมภายใน  ทั้ง จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  และ 

สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ด้วยเทคนิควิเคราะห์ SWOT 

Analysis  แล้ว พบว่า สถานะขององค์กรอยู่ในต าแหน่ง “CASH COWS” แสดงว่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา มี

สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้อ แต่มีสภาพแวดล้อมภายในแข็ง มีประสิทธิภาพมีการร่วมมือกันการ

ท างาน แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา ยังไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากการประเมิน

พบว่ายังมีปัจจัยบางอย่างที่เป็นอุปสรรค และจุดอ่อนอยู่แต่เป็นส่วนน้อย เมื่อสถานะของโรงเรียนขุนยว

มวิทยา เป็น “CASH COWS” แล้ว ต้องรักษาสถานะภาพองค์กรและต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส และ

การจัดหรือลดจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ให้หมดไป และใช้โอกาสของปัจจัยภายนอก ให้เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพขององคก์รใหม้ากที่สุด 
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ตอนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   และฉบับที่ 3 พ.ศ.

2553 เน้นให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ 

สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดการพัฒนาคุณภาพใหบ้รรลุเป้าประสงค์หลักของโรงเรียนที่จะสร้าง

ประชากรที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สภาพปัญหา ความต้องการ 

และให้ความส าคัญกับการใช้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักในการ

วางแผนรว่มกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มสี่วนเกี่ยวข้อง   

โรงเรียนขุนยวมวิทยาจึงมีการระดมสมองในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามเพื่อ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมวิทยาใหบ้รรลุมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โรงเรียนขุนยว

มวิทยาได้มีการด าเนินงานการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  และเพื่อให้ได้

ข้อสรุปในการพัฒนาหรือปรับปรุงการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนอง/บรรลุเป้าประสงค์หลักของ

สถานศึกษา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันโดยสอดคล้องกับนโยบาย  ระเบียบ  กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนขุนยวมวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 34 ได้ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาการศกึษาเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับสถานการณก์ารจัดการศกึษาในปัจจุบัน และความ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (2566–2570) 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปี 2567  ผูเ้รียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สบืสานงานพระราชด าริ 

ปณิธาน  

มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม 

อัตลักษณ์ (Indentity) 

นักเรียนมคีุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เอกลักษณ์  (Uniqueness) 

ส่งเสริมผู้เรยีนตามศักยภาพ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

 

เป้าประสงค์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2565) 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่

อย่างมคีวามรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถวางแผนในการศกึษาต่อเพื่อการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข 

 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
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ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน

คุณภาพการศกึษา 

 

    กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาแม่ฮ่องสอน (ปีงบประมาณ 2565) 

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภูมิคุม้กันรอบด้าน  

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเท่าเทียมทางการศกึษาให้กับผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศกึษา 

 

                 เป้าหมายการด าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีปีการศึกษา   2565 

 เป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแตค่รรภม์ารดา 
 เป้าหมายหลักที่ 2  เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
 เป้าหมายหลักที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
 เป้าหมายหลักที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
 เป้าหมายหลักที่ 5  ปลูกฝังจติส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายหลักที่ 6  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสบืทอดวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย 
  เป้าหมายหลักที่ 7  ขยายการพัฒนาจากโรงเรยีนสู่ชุมชน  
 เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศกึษาเป็นศูนย์บริการความรู้ 

 

พันธกิจ  (Mission) 

 1. สง่เสริมคุณลักษณะของผูเ้รียนใหม้ีวนิัย จติสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ าใจ  

 2. สบืสานงานอันเนื่องจากพระราชด าริ ตามโครงการ กพด.   

 3. จัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 4. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการ 

 5. พัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  

 6. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศกึษา เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

 

 

 



 

 

77 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

 1. ส่งเสริมผูเ้รียนรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

 2. พัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 3. ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีสุขภาวะที่ดี 

 4. ส่งเสริมผู้เรยีนได้รับโอกาสทางการศกึษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสาน

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 5. ส่งเสริมผู้เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 6. พัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 7. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมคีุณภาพ 

8. พัฒนา โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้เป็นศูนย์บริการความรูข้องชุมชน 

เป้าหมายโรงเรียน  (Goal) 

 1. ผูเ้รียนรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

 2. ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ศิลปะ ดนตร ีกีฬา ภาษา 

และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 3. ผูเ้รียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 

 4. ผูเ้รียนได้รับโอกาสทางการศกึษา  มทีักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 5. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 6. ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 7. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 

 8. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์บริการความรูข้องชุมชน  

 



 

 

78 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตอนที่ 4 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย/แนวทางการด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ 1  
      กลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม   
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
วินัย 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสาธารณะ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักแบ่งปันและมี
น  าใจ 

1. โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
    - กิจกรรมตักบาตรบุญต้นเดือน 
    - กิจกรรมธนาคารความดี 
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
   - กิจกรรมโฮมรูม 
   - ประชุมผู้ปกครอง 
3. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
   - กิจกรรมการแข่งขัน    
     กีฬาระดับต่างๆ 
4. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กิจกรรมนักเรียน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุก
คนมีวินัยและเคารพผู้อ่ืน 
1.2  ร้อยละของผู้เรียนทุก
คนมีจิตสาธารณะ 
1.3  ร้อยละของผู้เรียนทุก
คนรู้จักแบ่งปัน และมี
น  าใจ 
 
 
 

ร้อยละ 80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

79 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

   -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
   - ค่ายผู้น าเยาวชน คนรุ่นใหม่หัวใจเป็น
ประชาธิปไตย 
    - กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่า
เรียน 
    - เลือกตั งประธานนักเรียน 
   - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ – กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาบ้านเกิด 
- ค่าย Child For Share พ่ีปันน้อง 
5. โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 
 - งานจราจรและความปลอดภัย  
 - งานยาเสพติด 
 - วันงดสูบบุหรี่โลก 
 - วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 - กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

 
  



 

 

80 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป้าหมายที่ 2 
      กลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่  2  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง   

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 

1 . ผู้ เรี ย น ได้ รั บ
โภชนาการที่ดี   
 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
2. โครงการงานโภชนาการ 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียน 
มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 

80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 

80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป้าหมายที่ 3  
      กลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2561 2562 2563 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
2. โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
3. โครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
6. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาต่อ 
7. โครงการงานทะเบียน และงานวัดผล
ประเมินผล 

1.1 ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและแสดง
ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
 

ร้อยละ 

 
 

80 85 90 ข้อที่ 1 และ 2 

2.เสริมสรา้งศักยภาพ
ทางการอาชีพให้แก่
ผู้เรยีน 

1.โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน 
2. โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวม วิทยา 
3. โครงการพัฒนางานโครงการตามพระราชด าร ิ

2.1 ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
ด้านอาชีพตามความถนดั
และความสนใจของตนเอง 
 

ร้อยละ 80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

82 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      

 กลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

1. เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ 
 

 

80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 

2. เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
อนุรักษ์ 
สืบทอดวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและของชาติ
ไทย 
 

1. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์
วัฒนธรรม 
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย สืบสานภูมิ
ปัญญา ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม 

ร้อยละ 80 85 90 ข้อที่ 1 และ 3 

 
 
 



 

 

83 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
เป้าหมายที่ 4 

      กลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

1. พัฒนาผู้ เรียนให้
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน 
2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์(ทุกสาระ) 
3. โครงการโรงเรียนในฝันเพ่ือความยั่งยืนและ
โรงเรียน 46 ICT 
4. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถ
นักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั น 
5. โครงการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของ
นักเรียนมต้น และร้อย
ละของนักเรียน ม.ปลาย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดี 
เป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติ 
1.2 ร้อยละของนักเรียน
มีความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทาง เป็นที่
ประจักษ์ สามารถ
แข่งขันในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
1.3 ร้อยละของนักเรียน 

ร้อยละ ม.ต้น 
15 
ม.

ปลาย 
10 
10 
 
 
 

ม.ต้น 
65 
ม.

ปลาย 
65 
 

ม.ต้น 
16 
ม.

ปลาย 
11 
11 
 
 
 

ม.ต้น 
66 
ม.

ปลาย 
66 
 

ม.ต้น 
17 

ม.ปลาย 
12 
12 
 
 
 

ม.ต้น 
68 

ม.ปลาย 
68 
 
 
 

ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

84 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับ 
2.5 ขึ นไป 
 1.4 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับ 
2.0 ขึ นไป 
1.5 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
 

25 
 
 
 
1 

 
 

26 
 
 
 
2 

27 
 
 
 
3 



 

 

85 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับ 
2.0 ขึ นไป 
1.6 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับ 
2.5 ขึ นไป 
1.7 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ผ่าน



 

 

86 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

เกณฑ์การประเมินใน
ระดับ 2.5 ขึ นไป 
1.8 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ 2.5 ขึ น
ไป 
1.9 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับ 2.5 ขึ นไป 
1.10 ร้อยละของ



 

 

87 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

นักเรียน ม.ต้น และร้อย
ละของนักเรียน ม.ปลาย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับ 2.0 ขึ นไป 
1.11 ร้อยละของอัตรา
การเพ่ิมของรางวัลที่
ได้รับจากการแข่งขันทาง
วิชาการ/วิชาชีพระดับ
นานาชาติ  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการสื่อสาร
ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย  2 
ภาษา 
 

1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ 

2.โครงการยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

3.โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 

1.1 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และ ร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย 
สามารถใช้ภาษาไทย / 
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารได้ดี 
1.2 ร้อยละของนักเรียน 

ร้อยละ ม.ต้น 
30 
ม.

ปลาย 
35 

ม.ต้น 
20 

ม.ต้น 
31 
ม.

ปลาย 
36 

ม.ต้น 
21 

ม.ต้น 
32 

ม.ปลาย 
37 

ม.ต้น 
22 

ม.ปลาย 

ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

88 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

ม.ต้น และ ร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย 
สามารถสอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ 

ม.
ปลาย 
25 

ม.
ปลาย 
26 

27 

3. พัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการคิด 
 

1. โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการท า

โครงงานทุกสาระ 

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. โครงการซัมซุมสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต. 

Samsung Smart Learning Center 

1.1ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ 
นักเรียน ม.ปลาย 
สามารถสร้างกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดท าโครงงานที่เสนอ
แนวคิดเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์กับนักเรียน
ต่างวัฒนธรรม 
1.2 ร้อยละของนักเรียน 
ม.ต้น และร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย 
สามารถเขียนเรียงความ

ร้อยละ ม.ต้น 
70 
ม.

ปลาย 
80 
 

ม.ต้น 
50 
 

ม.ต้น 
71 
ม.

ปลาย 
81 
 

ม.ต้น 
51 
 

ม.ต้น 
72 

ม.ปลาย 
82 
 

ม.ต้น 
52 
 

ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

89 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

ขั นสูงได้ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ผลิ ต ผล งาน อย่ า ง
สร้างสรรค์ 

1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ (ทุกสาระ) 

 

1.1 ร้อยละของนักเรียน 
มีผลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานทาง
วิชาการ/อาชีพ 
เข้าร่วมแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
1.2 ร้อยละของนักเรียน
ม.ต้น และ ร้อยละของ
นักเรียน ม.ปลาย จบ
การศึกษาทางด้านอาชีพ 
1.3 ร้อยละของนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ออกแบบ 
สร้างสรรค์งานทั งด้าน
วิชาการ 

ร้อยละ 5 
 

ม.ต้น 
25 
 

ม.
ปลาย 
20 
 

10 
 

6 
 

ม.ต้น 
26 
 

ม.
ปลาย 
21 
 

11 
 

7 
 

ม.ต้น 
27 
 

ม.ปลาย 
22 
 

12 
 

ข้อที่ 1 และ 3 



 

 

90 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2566 2566 2567 

และอาชีพ โดยสามารถ
สื่อสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้ในระดับ
นานาชาติ 

5. ส่ งเสริมและจัด
กิจกรรมให้ ผู้ เรียน
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. กิจกรรมจิตอาสา 

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.1 ร้อยละของนักเรียน 
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ร้อยละ 80 85 90  

 
 
 

  



 

 

91 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป้าหมายที่ 5  
กลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

1. พัฒนาครูผู้สอนให้
มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดา้นวชิาการ 

1.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
8  กลุ่มสาระ 
2. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
บุคคล 

1.1 ร้อยละของครูมี
มาตรฐานตามวชิาชีพครู
ของคุรุสภา 

ร้อยละ 80 
 
 

70 

85 
 
 

80 

90 
 
 

90 

ข้อที่ 2 และ 4 

2. พัฒนาครูผู้สอนให้
มีความรู้และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล
และการเผยแพร่
ผลงานทั งระบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์

1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.1 ร้อยละของครูมีการใช้
สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

ร้อยละ 80 90 95 ข้อที่ 2 และ 4 

3. พัฒนาครูผู้สอนให้

มีความรู้และใช้การ

วิจัยในชั นเรียน  สื่อ 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนและ

โรงเรียน 46 ICT 

2. โครงการสื่อและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

3.1 ร้อยละของครูมีวิจัย
ในชั นเรียน  

ร้อยละ 100 100 100 ข้อที่ 2 และ 4 



 

 

92 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป้าหมายข้อที่ 6 
      กลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่  6 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

1.  จัดระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพที่ได้รับ
รองจากองค์การ
มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
3. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
บุคคล 
4. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
5. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ 
6. โครงการบริหารงานพัสดุ 
7. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
9. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
10. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1.1 ระดับคุณภาพของ
การระบบการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ได้รับรองจาก
องค์การมาตรฐานสากล 
 

ร้อยละ 80 85 87 ข้อที่ 2 และ 4 



 

 

93 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

11. โครงการพัฒนางานโครงการตาม
พระราชด าริ 
12. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 
13.โครงการโรงเรียนในฝันและ46  ict 

2. จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการทั ง
ในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการ 

 ครั ง 2 3 4 ข้อที่ 2 และ 4 

3. จัดระบบการ
บริหารจัดการ ด้าน
บุคลากรอย่างมี
อิสระและคล่องตัว 
โดยสามารถก าหนด
อัตราก าลัง สรรหา 
บรรจุ จัดจ้าง 
ส่งเสริมและพัฒนา 

1. โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร
บุคคล 

3.1 ระดับคุณภาพของ
การระบบการบริหาร
ด้านบุคลากรอย่างมี
อิสระและคล่องตัวโดย
สามารถก าหนด
อัตราก าลัง สรรหา 
บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม
และพัฒนา 

ร้อยละ 80 85 90 ข้อที ่2 และ 4 



 

 

94 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

4. .มีการบริหาร

จัดการระดม

ทรัพยากรต่างๆเพ่ือ

พัฒนาความ 

เป็นเลิศในการจัด

การศึกษา 

1.โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

2.โครงการมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3. โครงการสมาคมผู้ปกครอง 

4. โครงการสมาคมศิษย์เก่า 

4.1 ระดับคุณภาพของ
การจัดการบริหาร ระดม
ทรัพยากรต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 ข้อที่ 2 และ 3 

 
 
 
 

  



 

 

95 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป้าหมายที่ 7 
      กลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน   

 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

1 .  พั ฒ น า แ ห ล่ ง
เรี ย น รู้ ให้ มี ค ว า ม
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ให้บริการแก่ชุมชน 
2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
โ ร ง เรี ย น มี แ ห ล่ ง
เรียนรู้ที่ จ า เป็ นต่อ
การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3 . พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมของ
โ ร ง เ รี ย น ต า ม
แนวทางเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งและต าม
แนวทางพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯ 

1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้และแวง
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันเพ่ือความ
พัฒนายั่งยืนและโรงเรียน 46 ICT 
4. โครงการพัฒนางานโครงการตาม
พระราชด าริ 
5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 
6. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
7. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
1.2 ระดับคุณภาพของ
แหล่งเรียนรู้ 
1.3 สถิติของการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 90 
 

90 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

95 
95 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
100 

 
 
 
 
 

ข้อที่ 1 2 และ 3 



 

 

96 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565-2567) 

จัดท าโดย งานแผนงาน และงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
เป้าหมาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2565 2566 2567 

4. พัฒนาโรงเรียนให้
มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อเทคโนโลยี ที่
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

97 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 
ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ไปสู่ความส าเร็จ
ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญในการบริหารงานภายในองค์กรซึ่ง ประกอบด้วยบุคลากร  การบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์    
สภาพแวดล้อมและงบประมาณ รวมทั้งต้องมีกลไกขับเคลื่อนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  และเครือข่ายการมีส่วนร่วมในระดับ
โรงเรียน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
    1. ด้านบุคลากร 
       1.1 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจ 
       1.2 สร้างทีมงานในระดับปฏิบัติ ระดับการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
       1.3 มีบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  

    2. ด้านการบริหารจัดการ 
       2.1 ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ตามนโยบายและเหมาะสมกับบริบทแต่ละปีงบประมาณอย่าง 
       เหมาะสม 
       2.2 ปรับโครงสร้าง ขอบข่ายหน้าที่ให้เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ 
       2.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
       2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางการบริหารและจัดการศึกษา 
       2.5 มีการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
 

    3. ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
       3.1 จัดสรรทรัพยากรที่เน้นความคุ้มค่า เพียงพอ และเหมาะสม 
       3.2 สนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

    4. ด้านงบประมาณ 
       4.1 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารแผนอย่างคล่องตัว เพียงพอ เหมาะสม 
       4.2 มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

98 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 
 

 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา 2562-2564  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

 ผลการประเมิน สมศ. (ภายใต้สถานการณ์COVID – 19)  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564  

 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564  

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

 หลักฐาน เอกสาร อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

99 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

100 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

101 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

102 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

103 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

104 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

105 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

106 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

107 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

108 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

109 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

110 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

111 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

112 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

113 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

114 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

115 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

116 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

117 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

118 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

119 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

120 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

121 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดท ำโดย งำนแผนงำน และงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนขุนยวมวิทยำ  อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

122 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) 

 

 


