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  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ก 

ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ฉบับนี้
ปรับปรุงขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพอนามัยของคนในสังคม  และส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นวงกว้าง   

การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีเจตนารมณ์ที่ต้องการก าหนดทิศทางในการจัด
การศึกษาให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ  และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือก าหนดทิศทางที่เหมาะสม
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น   

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ผู้ปกครองนักเรียน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินการ  ให้ค าชี้แนะ  แสดงความคิดเห็น
และเหน็ชอบให้ใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       ค 
ส่วนที ่1  ภาพรวมของสถานศึกษา        1 

๑. ข้อมูลทั่วไป          1 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร         ๒ 
๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน       ๒ 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๖๔      ๔ 
๕. จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ๗ 
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ส่วนที ่2  ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา       1๖ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก       ๑๖ 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน        ๑๘ 

ส่วนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา        ๒๐ 
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    กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๒๓ 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ     ๒๔ 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้      ๒๕ 
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กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น   ๒๕ 

ส่วนที่ 5  แผนงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๔           ๒๗ 
    ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔       ๒๗ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ของโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ.2564  พิจารณาแล้วเห็นชอบ/
อนุมัติ ให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 
ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า นายสุพิษ  ชัยมงคล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา และเป้าหมายในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ) นี้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ลงชื่อ...............................  ........................ 
       ( นายสุพิษ  ชัยมงคล ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
        ( นายเสถียร   กาโน ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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ส่วนที่ 1  
ภาพรวมของสถานศึกษา 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๖๕  หมู่ที่  ๑  ต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย        

จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  ๕๗๒๒๐  โทรศัพท์  ๐๕๓–๖๖๗๑๕๖  website ww.banhuaikrai.ac.th                                 
๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๒) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     
๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  ดังนี้ 

   ๑. บ้านห้วยไคร้ หมู่  ๑       
   ๒. บ้านห้วยไคร้หมู่  ๒  
   ๓. บ้านศาลาเชิงดอย หมู่  ๖ 
   ๔. บ้านห้วยไคร้หลังตลาด หมู่  ๗        
   ๕. บ้านห้วยไคร้หลวง หมู่  ๑๐ 
   ๖. บ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่  ๑๑ 
   ๗. บ้านสันยาว หมู่ ๓ 
   ๘. บ้านสันลิดไม้ หมู่ ๘ 
 ๑.๖ ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนแม่สาย ๒” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวง
เริ่มท าการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยนายอ้าย วงศ์ธรรมา  ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดย
นิมนต์พระขันธ์ จันทาพูน เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนต่อมาได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
ขนาด ๗  ห้องเรียนและย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ. ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งทางราชการ
อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ขนาด ๓ 
ห้องเรียน 
 ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นล าดับโดยมีการสร้างอาคารเรียน  
บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลห้วยไคร้  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  การจัดงานประจ าปีและงบประมาณจากทางราชการปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีอาคาร  ๒๐ หลัง 
โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๑๗ หลัง และได้มีโครงการในการปรับปรุงห้องน้ า โดยรับบริจาค
จากผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินส าหรับการก่อสร้างอาคารฝึกงานในปีการศึกษา 
๒๕๕๑ ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก ๒หลัง ได้แก่ อาคารศาลารวมใจ
และอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จัดท าอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุงส านักงานธนาคารขยะรีไซด์เคิล  
จัดท าที่ท าการธนาคารโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดท าห้องดนตรี และปรับปรุงลานหน้าอาคารห้องสมุด ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4 ที่นั่ง 1 หลัง ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งในการสร้างโรงน้ าดื่มอาร์ โอให้กับนักเรียน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์การขุดเจาะน้ าบาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
น้ าบาดาลและปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี และในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จัดท าหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารห้องสมุด กับโรงอาหาร และจัดท าโรงเก็บรถให้กับ
นักเรียน ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ปี ๒๕๖๐ ได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบทุนจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ ๖๐” 



๒ 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อส าหรับใช้ในกิจการของโรงเรียน จ านวน ๑ คัน  มูลค่า  ๖๕๐,๐๐๐ บาท และในปี
เดียวกันได้รับการอนุเคราะห์รถตู้จ านวน ๒ คัน จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย  ปี ๒๕๖๑ จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ ๖๑” เพ่ือหางบประมาณในการก่อสร้างหลังคาทางเดินกัน
ฝนให้แก่นักเรียน มูลค่า ๑๘๔,๐๐๐ บาท และได้รับการอนุเคราะห์รถปิ๊กอัพจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ๑ คัน 
ปี ๒๕๖๒ จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ ๖๒” ได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีวง
โยธวาทิต จ านวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๓๕,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการควบรวมโรงเรียนบ้านสันยาว 
สันลิดไม้ ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการเรียนรวมทุกชั้นเรียน 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
 
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   นายสุพิษ  ชัยมงคล วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา         
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๐๒๑๗๔๙  e – mail 
: supit13@windowslive.com, School website : https://www.banhuaikraischool.ac.th/ 

๒.๒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  นายวิเชียร  สุแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  ด ารง

ต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้ งแต่วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โทรศัพท์  ๐๘๖ -๑๗๙๒๑๘๔  e – mail : 
krulanna@hotmail.com, School website : https://www.banhuaikraischool.ac.th/ 
 
๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     ๓.๑ ผลการทดสอบ RT ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖3) 

รายการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

อ่านออกเสียง ๔๕.๐๘ ๖๐.๑๖ ๗๑.๐๖ 

อ่านรู้เรื่อง ๕๓.๔๐ ๕๕.๒๑ ๗๗.๔๒ 
๓.๒ ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ยอ้นหลัง ๓ ปีของปี

การศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖3  (ผลเดือนพฤศจิกายน) 
 

ระดับชั้นเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๐.๙๑ ๘๖.๓๖ ๘๗.๕๐ ๘๓.๓๓ ๘๐.๖๑ ๗๓.๔๖ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๘๐.๓๖ ๖๖.๐๗ ๘๙.๐๐ ๖๔.๐๐ ๙๘.๖๘ ๘๘.๑๕ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๔.๑๒ ๙๑.๑๘ ๗๕.๕๘ ๗๗.๙๑ ๙๒.๘๕ ๘๒.๑๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘๐.๖๕ ๖๗.๗๔ ๘๗.๕ ๗๗.๐๘ ๘๖.๑๑ ๘๘.๘๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗๑.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๗๔ ๘๔.๒๑ ๗๘.๓๗ ๙๑.๘๙ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๐.๖๓ ๗๙.๖๙ ๘๙.๓๖ ๘๐.๘๕ ๘๙.๗๐ ๖๑.๗๖ 



๓ 

  ๓.๓ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖1 – ๒๕๖3 

รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ด้านภาษาไทย ๕๐.๔๕ ๔๑.๙๖ ๔๓.๔๐ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๔๖.๒๐ ๔๙.๗๒ ๕๒.๖๘ 
ด้านเหตุผล ๔๔.๘๐   

 
๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) หรือผลการทดสอบที่ สพฐ. ก าหนด 

          ๓.๔.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

วิชาภาษาไทย ๕๖.๙๑ ๔๖.๑๓ ๔๙.๖๗ 
วิชาภาษาอังกฤษ ๓๑.๔๑ ๒๙.๙๕ ๓๑.๓๒ 
วิชาคณิตศาสตร์ ๓๑.๗๒ ๓๓.๐๒ ๒๕.๘๘ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๕.๗๐ ๓๔.๑๖ ๓๔.๒๘ 
   ๓.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

วิชาภาษาไทย ๕๙.๑๗ ๕๔.๓๓ ๕๐.๒๑ 

วิชาภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๔ ๒๘.๗๔ ๓๐.๕๐ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๓๐.๘๖ ๒๑.๙๖ ๑๙.๕๖ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๗.๕๒ ๒๘.๕๗ ๒๗.๓๑ 



๔ 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๔.๑  ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางทิพวรรณ มูลทาศรี ๔๖ ๒๓ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ปฐมวัย อนุบาล ๒ 
๒  นางสาวปภัสสร  จงตรอง ๓๑ ๓ คร ู ปริญญาตรี ปฐมวัย อนุบาล ๓ 
๓   นางชุติมา พรหมจันทร์ ๕๙ ๓๓ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ป.๑ 
๔  นางทัดทรวง มารสาร ๕๕ ๒๙ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์ ป.๑ 
๕  นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์ ๕๓ ๒๙ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมศึกษา ป.๒ 
๖  นางณัฏฐ์พร  หงษ์ค า ๕๗ ๒๗ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ป.๒ 
๗  นางเยาวลักษณ์ ปาละมี ๕๘  ๓๙ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ป.๓ 
๘  นางเกษมศรี   วงเวียน ๕๗ ๓๑ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมฯ ป.๓ 
๙  นางสาวกนกพร  ปัญญา ๒๙ ๑๖ ครู  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.๔-๖ 

๑๐  นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ ๕๖ ๒๗ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔-๖ 
๑๑  นางสาวปพัชญา  แก้วชัย ๓๐ ๒.๑๐ ครู  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๔-๖ 
๑๒  นางนฤมล  สีโม ๔๓ ๖ ครูช านาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ป.๔-๖ 

  ๑๓  นางมะลิวัลย์  มาละดา ๖๐ ๓๙ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมฯ สังคมฯ ประวัติ ป.๔-๖ 
  ๑๔  นายนพดล  ไข่กา ๓๙ ๓๙ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการฯ ป.๔-๖ 
  ๑๕  น.ส.แก้วกาญจน์ ตันหล้า ๖๐ ๒๙ ครูเชี่ยวชาญ ปริญญาตรี สังคมศึกษาฯ สังคม  ม.๑-๓ 

๑๖  น.ส.มาริสา เครื่องพนัส ๕๕ ๓๔ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท แนะแนว แนะแนว ม.๑ – ม.๓ 
๑๗  นายพงศธร ไชยมะงั่ว ๒๗ ๓ ครู  ปริญญาตรี ดนตรี ศิลปะ ม.๑-๓ 
๑๘  นางสงกรานต์ วัฒโนกูล ๕๙ ๓๓ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี พลศึกษา สุขศึกษาฯ ม.๑-๓ 
๑๙  นางอภิสรา พรหมเผ่า  ๔๗ ๑๔ ครูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทย์  ม.๑-๓ 
  



๕ 
 ๔.๑  ข้าราชการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๒๐  นางสาวพัชรา  ยั่งยืนรัก ๒๙ ๔ คร ู ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๓ 

๒๑  นายอนันต์  อุดเต็น ๒๗ ๒ คร ู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๑-๓ 

๒๒  นางสาววรรสิกา สุภาแสน ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ 

๒๓  นางสุริสา  ธรรมขันธ ์ ๓๗ ๑ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาการฯ ม.๑-ม.๓ 

๒๔  นายปฏิภาญ ประชุม ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ศึกษา ศิลปะ ป.๑-ม.๓ 

๒๕  นายสหพันธุ์  ไหวพินิจ ๒๘ ๐.๗ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ 

 
 ๔.๒  พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นายธนบดี  ปันต๊ะ ๓๕ ๗ พนักงานราชการ ปริญญาตรี คหกรรม กอท./นาฏศิลป์ 
ป.๔–ม.๓ 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 ๔.๓  ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  และลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
งาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางสาวฐิติชญาน์  นักไร่ ๔๓ ๑๑ - ปริญญาตรี การสื่อสาร ครูธุรการ 
๒ นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงศ์ ๓๔ ๙ - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 
๓ นางสาวกวิสรา  ภิญโญ ๒๗ ๔ - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อ.๒- ป.๓ 
๔ นางสาวอัจฉรา  ยียูง ๒๖ ๑ - ปริญญาตรี ภาษาจีน ภาษาจีน 
๕ นายโรจน์  ภีระบัน    ๕๔ ๒๕ ช่างไฟฟ้า ๔    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

๕. จ านวนนักเรียนระดับ ปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 256๒ – 2564 

 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 

256๒ 256๓ 256๔ 

จ านวนห้อง จ านวน
นักเรียน 

จ านวนห้อง จ านวน
นักเรียน 

จ านวนห้อง จ านวน
นักเรียน 

อ. ๒ 1 ๒๒ 1 ๒๒ ๑ 1๒ 

อ. ๓ 1 ๓๑ 1 ๓๓ ๑ ๙ 

รวมอนุบาล 2 ๕๓ 2 ๕๕ ๒ ๒๑ 

ป. ๑ ๒ ๖๑ ๓ ๘๑ ๑ 36 

ป. ๒ ๓ ๗๒ ๓ ๗๙ ๒ 49 

ป. ๓ ๓ ๗๗ ๓ ๗๖ ๒ 53 

ป. ๔ ๓ ๘๐ ๓ ๗๕ ๒ 55 

ป. ๕ 2 ๕๐ ๓ ๗๔ ๒ 49 

ป. ๖ ๓ ๘๒ ๒ ๖๙ ๒ 52 

รวม
ประถมศึกษา 

16 ๔๔๒ ๑๗ ๔๕๔ ๑๑ 294 

ม. ๑ 4 ๑๕๖ ๔ ๑๓๐ ๒ 65 

ม. ๒ 2 ๖๒ ๓ ๑๑๒ ๓ 92 

ม. ๓ ๒ ๘๙ ๒ ๖๙ ๒ 82 

รวม
มัธยมศึกษา 

๘ ๓๐๗ ๙ ๓๑๑ ๗ 239 

รวมทั้งสิ้น ๒๖ ๘๐๒ ๒๘ ๘๒๐ ๒๐ 55๔ 

 

 

 

 



๘ 
๖. งาน/โครงการ/กิจกรรม/การประกวดแข่งขัน ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ย้อนหลัง ๓ ปี 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ด้านครู 
  ๑. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า  ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ
สดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ๒. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิม ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่
เกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายใน
หลวง” ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๓. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตร มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติบัตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดในศตวรรษท่ี ๒๑ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขตตรวจราชการที่ 
๑๖ 
  ๕. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ครูที่ปรึกษาน านักเรียนเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน 
รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  ๖. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข จาก
กระทรวงศึกษาธิการ มจร. เครือข่ายครูดี องค์กรงดเหล้า 
 
ด้านผู้บริหาร 
  ๑. ได้รับเกียรติบัตร “คุรุชน คนคุณธรรม” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิม ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. 
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  
  ๓. เกียรติบัตรเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” มูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
ด้านสถานศึกษา 
  ๑. เกียรติบัตรการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ปี ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓. โล่  รางวัลรองชนะเลิศ “สถานศึกษา IQA Award” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๔. โล่ โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
  ๕. เกียรติบัตร การสนับสนุนเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใส
สะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
  



๙ 
ด้านนักเรียน 
 ๑. เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ จาก
เลขาธิการ สพฐ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ปีที่ ๑๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (จ านวน ๑๐ คน) 
 ๒. เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” มูลนิทธิประเทศ
ไทยใสสะอาดและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (จ านวน ๑๐ คน) 
   
 ๓. สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๓  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓.๑ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (จ านวน ๓ คน) 
  ๓.๒ เด็กหญิงอนัญญา ขวาเมืองพาน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ 
 ๓.๓ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๓ คน) 
 ๓.๔ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๑๐ คน) 
 ๓.๕ ด.ช.พชรพล  เบียเซกู่ และด.ญ.นารี  ลาหู่นะ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ระดับชาติ  
  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด้านครู 
 ๑. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ 
 ๓. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ประเภทเด็กท่ีมีความบกพร่อง ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษานักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร 
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร ผู้เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “ธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 
 ๖. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย  ต าแหน่ง ครู ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้นม.1-ม.3  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2562 
 ๗. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษาสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการแม็กซ์
พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  ค าคมและซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคเหนือ  ครั้งที่  23 



๑๐ 
 ๘. นางมะลิวัลย์ มาละดา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปี
การศึกษา  2562 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๙. นายอนันต์  อุดเต็น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว  ระดับชั้นม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
 ๑๐. นายอนันต์  อุดเต็น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
เกมส์คณิตศาสตร์ Zuduku ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ 
 ๑๑. นายอนันต์  อุดเต็น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
การต่อสมการคณิตศาสตร์ (Amat)  ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  69 ปี
การศึกษา  2562 
 ๑๒. นายอนันต์  อุดเต็น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP   ระดับชั้นประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2562 
 ๑๓. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ต าแหน่ง ครู เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมหนังสือเล่ม
เล็ก รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ(ระดับชาติ)  ชั้น ม.1-3  (นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้) 
 ๑๔. นายธนบดี  ปันต๊ะ พนักงานราชการ ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 การประกวดสวน
ถาดแห้ง ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดบัชาติ 
  ๑๕. นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า ได้รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
ด้านผู้บริหาร 
  ๑. โล่ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร คุรุสดุดี ประจ าปี 2563 
  ๒. เกียรติบัตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. สถานศึกษาสีขาวระดับทอง ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. นายไชยรัตน์  จินะราช ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
ด้านสถานศึกษา 
  ๑. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่และเป็นแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย 2562 
  ๒. โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๔ ดาว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓. ได้รับการรับรองสถานศึกษาสีขาวระดับทอง ในปีการศึกษา 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 



๑๑ 
ด้านนักเรียน 
 ๑. เด็กหญิงน้ าอ้อย  นนทอง เด็กหญิงนาถยา  พันยาวงค์  เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. เด็กหญิงนารี  ลาหู่นะ เด็กหญิงชมพู่  เชอหมื่อกู่ เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้นม.๑-ม.๓ ระดับชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๓. เด็กชายพชรพล  เบียเซกู่ เด็กชายทรงชัย  อภิสิริพัฒนา รางวัลอันดับ  ๑๘  เอแม็ทเกมต่อค านวณ  
รุ่นประถมศึกษา การแก้แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  ค าคมและซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๒๓ 
สมคม ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  ค าคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย   
 ๔. เด็กหญิงนารี  ลาหู่นะ เด็กหญิงชมพู่  เชอหมื่อกู่ รางวัลอันดับ  ๑๘ เอแม็ทเกมต่อค านวณ  รุ่น
มัธยมศึกษา การแก้แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  ค าคมและซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๒๓ สม
คม ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  ค าคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย   
 ๕. ด.ญ.นาถยา  พันยาวงค์ ด.ญ.น้ าอ้อย  นนทอง เหรียญเงิน  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม  GPS   ระดับชั้นประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 
 ๖. ด.ญ.นารี  ลาหู่นะ ด.ญ.ชมพู่  เชอหมื่อกู่  เหรียญทองแดง  การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์
(Amat)  ระดับชั้นม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 ๗. นางสวาพรนภา นามปิน นางสาวน้ าตาล แสงค า เด็กหญฺงเมทิณี ยิ่งอาณุภาพ เด็กหญิงเก่ง แสงชัย 
เด็กชายสุบรรณ  วงค์เดือน เด็กหญิงฟองแก้ว รูปงาม เด็กหญิงสี  นามอ้าย  เด็กหญิงอาม ค าหล้า เด็กหญิงวาสนา  
หมื่อแล  เด็กหญิงบราลี  แซ่เซ่น เหรียญเงินการแข่งขันสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  
๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๘. นางสาวพรนภา  นามปิน นางสาวน้ าตาล  แสงค า นางสาววรางคณา  พิชัย เด็กหญิงเก่ง  แสงชัย 
เด็กหญิงฟองแก้ว  รูปงาม รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ระดับชาติครั้ง
ที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๙. นางสาวเสาวลักษณ์  วิเศษงามจรูญ รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทเด็กที่
มีความบกพร่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชาติ  ระดับชาติครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑๐. นานธเนศพล  จ ารูญวานิ ด.ญ.สุภาภร  แลเซอะ ด.ญ.สุภาพร  มาเยอะ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  ภาคเหนือ ชั้น ม.๑-๓ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๑. นางสาวพรนภา  นามปิน  โล่เกียรติคุณ  เกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นประจ าปี  2563  เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๒. นางสาว พรนภา  นามปิน ได้รับโล่เกียรติคุณ  เกียรติบัตร ผู้เป็นแบบอย่างวัฒนธรรม วัฒนธรรม
วินิต ประจ าปี  2563  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑๓. เด็กชายปริวัฒน์  วงศ์สม เด็กชายนน  น้ าทรายทอง เด็กชายศุภวัฒน์  อภิผลไพโรจน์ เหรียญทอง 8 
การประกวดสวนถาดแห้ง ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรม  ระดับชาติ ครั้งที่  69  
ปีการศึกษา  2562 
 
 



๑๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ด้านครู 
  ๑.นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2562 จังหวัดเชียงราย 
  ๒.นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า ได้รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ๓. นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี
ถวายในหลวง” ปีที่ 15 “เชียงดาชาพ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. นางสาววรรสิกา   สุภาแสน เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวาย
ในหลวง” ปีที่ 15 “เชียงดาชาพ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ด้านผู้บริหาร  
  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 ๒. นายไชยรัตน์   จินะราช ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วย
พระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี  2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
  ๓. นายวิเชียร   สุแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วย
พระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี  2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
  ๔. นายไชยรัตน์  จินะราช ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
ด้านสถานศึกษา 
  ๑. รางวัลโครงงานคุณธรรมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ “รางวัลชมเชยระดับประเทศ” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. รางวัลนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. ได้รับรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา



๑๓ 
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัลอันดับ 4 จากสมาคมวงโยธ
วาทิตแห่งประเทศไทย 
  ๕. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
ด้านนักเรียน 
 ๑. นางสาวสี  นามอ้าย ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชาพ้ืนบ้านสาน
ต่อความด”ี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. นางสาวเก่ง  แสงชัย ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชาพ้ืนบ้านสาน
ต่อความด”ี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ด.ญ.ชมพู่  เชอหมื่อกู่ ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชาพ้ืนบ้านสาน
ต่อความด”ี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. ด.ญ.เอ้ย   ทองไทย ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชาพ้ืนบ้านสาน
ต่อความด”ี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕. เด็กชายแสงศักดิ์ดา หมอกแสง ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 
ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชา
พ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. ด.ญ.ฟองแก้ว   รูปปงาม ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชา
พ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. ด.ญ.สุวิมล ชูปัญญานนท์ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชา
พ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๘. เด็กหญิงปรางทิพย์ สะอาดได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชา
พ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๙. ด.ญ.จิรัฐวนีย์  เทพนุกูลได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชา
พ้ืนบ้านสานต่อความดี” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๐. ด.ญ.น้ าเพชร  ค าใส ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “เชียงดา ชาพ้ืนบ้านสาน
ต่อความด”ี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๑. นางสาวเก่ง  แสงชัย ได้รับโล่ และเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๒. นางสาวเก่ง  แสงชัย โล่ เกียรติบัตร สายสะพาย สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 จากศูนย์ให้ค าปรึกษาเพ่ือกิจกรรมทางสังคม ระดับประเทศ 



๑๔ 
 ๑๓. เด็กชายวรายุทธ แซ่จาง  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๔. เด็กชายณัฐพงษ์ ทาศักดิ์  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๕. เด็กชายจันทร์สงกรานต์ สามนวล ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน
ฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับ
รางวัลอันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๖. เด็กชายค า กวานไทย  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๗. เด็กชายเพชรอรุณ แสงวาทย์  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๘. เด็กชายวิชัย เหวยยือ  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๑๙. เด็กหญิงอาหน่อง อาหยิ  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๐. เด็กชายชินวัตร กันทาเจริญ  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๑. เด็กชายดนัย ไชยลังกา  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๒. เด็กชายณัฐพงษ์ สุขี  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 



๑๕ 
 ๒๓. เด็กหญิงปัทธิดา ผ่าว้อกู่  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๔. เด็กหญิงก๋อง คนดอย ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๕. เด็กชายสมชาย เชอหมือ  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๖. เด็กชายภัคพล สิงห์สิริยงค์  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๗. เด็กหญิงณัฎฐฐธิดา นามอินทร์  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน
ฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับ
รางวัลอันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๘. เด็กหญิงวาณิไล ค าใส  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับรางวัล
อันดับ 4 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 
 ๒๙. เด็กหญิงวาณิไล ค าใส  ได้รับเกียรติบัตรการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วย
พระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจ าปี  2563 ประเภท BrassLine Battle รุ่น Open Class ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ได้รับ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ PEST Analysis  ประกอบไปด้วยประเด็นในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

๑. การเมือง (Political) ๒. เศรษฐกิจ (Economic) ๓. สังคม (Social) ๔. เทคโนโลยี (Technology)  
 ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในใช้เทคนิค  7 S  Mckinsey  Framework  ซึ่งมีประเด็นในการ

วิเคราะห์  ดังนี้ 
๑.  กลยุทธ์การพัฒนา (Strategies)  ๒. โครงสร้างการบริหาร (Structure)  ๓.  ระบบการจัดการ 

(System)  ๔. รูปแบบ (Style)  ๕. บุคคล (Staff)   
๖. ทักษะ (Skill)  ๗. ค่านิยมร่วม (Share  value)  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมีผลการวิเคราะห์มี  ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

โอกาส  

(Opportunities) 

อุปสรรค  

(Threats) 

การเมือง 
(Political) 

รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน 
มีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามาก
ขึ้น มีกฎหมายการศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

๑. นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและนโยบายทางการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง การออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ล่าช้า
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
๒. การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง (ร้านเกมส์ / 
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/กฎหมายเข้าเมือง) ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนเป็นแหล่งค้าขาย  
ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นผู้มีฐานะร่ ารวย
และมีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งยังยากจน ไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแม้
รัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นผลให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปท างานหา
เลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และ
ออกกลางคันเป็นบางส่วน 
2. นักเรียนที่ เข้าเรียนมาจากพ้ืนที่นอกเขต
บริการของโรงเรียนผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่
สามารถสนับสนับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ได้เท่าท่ีควร 

สังคม 

(Social) 

1. ประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มคน
ไทยพ้ืนราบ ได้แก่ คนพ้ืนเมือง คนไทย ไท
ลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มคนไทยบนพ้ืนที่สูง 

1. ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ติดกับชายแดน
เกิดปัญหาด้านเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
2. ปัญหายาเสพติดแพร่หลาย ประชากรวัยเรียน
ถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดการอบรมขาด



๑๗ 

ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า กลุ่มจีนคณะ
ชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ 
อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มผู้
พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่น
สัญ ชาติพม่ า ชน เผ่ าปะหร่อง มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ประชากร มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลากหลายสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการ
เรียนการสอน  

2. ด้านวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมล้านนาเป็นวัฒนธรรม
ที่ ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ๆ เช่น ยี่ เป็ ง 
สงกรานต์ ตานก๋วยสลาก เป็นสังคมเอ้ือ
อาทร ลดความขัดแย้ง ท าให้ประชาชนรัก
และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ 
ภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิด ไม่ทอดทิ้งประเพณี
อันดีงาม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
คนมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ความอบอุ่น จึงหันมาใช้ยาเสพติดเนื่องจากหาซื้อ
ได้ง่าย 
3. การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อ
การวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับนักเรียน 
4. ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสังคมในหลาย 
ๆ ประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ือ
หาทางป้องกันแก้ไขด้วย 
5. วัฒนธรรมจากชาติตะวันตกท่ีแพร่หลายเข้า
มาท้ังทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ส่งผล
ให้ประชาชนเลียนแบบทั้งในด้านการแต่งกาย 
กิริยามารยาท ความฟุ้งเฟ้อ 
 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากใน
และต่างประเทศซึ่งแพร่หลายเข้ามาใน
ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่เข้าถึงง่าย
และค่าติดตั้งไม่แพงส่งผลต่อการจัด
การศึกษาท าให้เด็กรู้จักแสวงหาความรู้ มี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้าน
เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและ
อาคารสถานที่ 

การใช้เทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่ไม่ถูกน าไปใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่
เหมาะสม   

 

 

 

 

 



๑๘ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเด็นที่
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

กลยุทธ์การพัฒนา 
(Strategies)   

1. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วม  มีแผนงาน  มีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน  

โรงเรียนขาดการทบทวนและประเมินกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการก าหนดกลยุทธ์ยังมีน้อยเกินไป 

โครงสร้างการ
บริหาร 

(Structure)   

1. หน่วยงานมีโครงสร้างในการ
บริหารงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ภารกิจไม่ซ้ าซ้อน นโยบายสอดคล้อง
กับต้นสังกัด 

2. โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลที่
เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมี
องค์คณะบุคคล ส่งผลให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

การก าหนดโครงสร้างการบริหารตามกฏการกระจาย
อ านาจของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 กลุ่มงานมีขอบ
ขายภาระงานที่มากเกินกว่าปริมาณบุคลากรของ
โรงเรียน   

ระบบการจัดการ 
(System)   

๑. โรงเรียนได้รับการกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มี
อิสระและคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 

๑. กระบวนการวางแผนการและการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียนยังขาดการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

รูปแบบ 

 (Style)   

๑. โรงเรียนมีรูปแบบในการบริหาร
จัดการ  และรูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  และชุมชน   

๑. โรงเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  มี
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

บุคคล  

(Staff)   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานและเป็นคน
ในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มก าลังความรู้ความสามารถ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตรงตามความรู้

1. บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพและเทคนิคใหม่ ๆ น้อย ก้าวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนยังขาดแคลนครูและมีครูสอนไม่ตรง
วิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



๑๙ 

ความสามารถ ส่งผลให้งานมีคุณภาพ 
และบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ต่ า  

3. ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้ มีเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย 

ทักษะ  

(Skill)   

๑. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความ
หลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์  สังคมศึกษาช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้มีความหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน
สูงจึงมีทักษะในการปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นหลัง ๆ จากรุ่น
สู่รุ่น 

๑.  โรงเรียนมีบุคลากรในวัยใกล้เกษียณมากและเมื่อ
เกษียณอายุราชการจะได้บุคลากรบรรจุใหม่มา
ทดแทนซึ่งยังขาดประสบการณ์และทักษะในการ
ท างาน 

ค่านิยมร่วม 

 (Share  value) 

โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่มุ่งการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
พัฒนาวินัยของนักเรียนซึ่งบุคลากร
ทุกคนเห็นพ้องร่วมกัน  และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. ขาดการเสริมแรงจูงใจทางบวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. องค์คณะบุคคลขาดความเชื่อมโยงในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
ส่วนที่ ๓  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 
รอบรู้เทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่สากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
            ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

 ๒. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตามความถนัดและ
สนใจ 
 ๓. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างรอบด้าน 
 ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ  
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล 
 ๗. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๘. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมาย  (Goal) 
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างมี
ความสุข 

 ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ  
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ๓. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
  ๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิ
บาล ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นผู้น าทางวิชาการ 

   ๗. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการแก่ผู้เรียนตลอดจนหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น 

 ๘. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและยั่งยืน 
 

  
อัตลักษณ์  
  นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 
 เอกลักษณ์ 

 โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม น าความรู้ สู่วิถีพอเพียง) 
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ส่วนที่ 4    กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Objective) 

 
ตัวช้ีวัด 

(Key Performance  Indicators) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา
/ประเด็นที ่ปี 6๒ ปี 6๓ ปี 64 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
       1.1.1 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจุดเน้น 
       1.1.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1.3 นักเรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
     1.1.4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดทุก 
ชนิด 
      1.1.5 นักเรียนตระหนักรักและหวงแหนใน 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวันส าคัญต่าง ๆ 
2. นักเรียนปฏิบัติตามได้ถูกต้องเหมาะสมในวันส าคัญต่าง ๆ 
3. โรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
5. นักเรียนไม่เกี่ยวข้องและปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท  
6. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
7. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาทุกด้านสู่โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

90% 
 
 

๑๐๐% ๑๐๐% มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/
๑.๓/๑.๔ 

มฐ.พฐ.ข้อที่ 
1.๑ และ

๑.๒ 

1.2 ด้านคุณภาพทางการเรียน 
    1.2.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการพร้อม
ส าหรับเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.2.2 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานอ่านออก   

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับต่าง ๆ 

85  % 
 

90 % 90 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/
๑.๓/๑.๔ 
มฐ.พฐ.ข้อที่  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Objective 
ตัวช้ีวัด             

  (Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา
/ประเด็นที ่ปี 62 ปี 63 ปี 64 

เขียนได้  คิดเป็น และอ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิด
วิเคราะห์และ คิดสร้างสรรค์ ตามวัย 
   1.2.3 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารในระดับ
สากล อย่างน้อย 2 ภาษา 
   1.2.4 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง 
    1.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    1.2.6 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
และด าเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
    1.2.7 นักเรียนที่มีความสามารถหรือความต้องการ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมตามความถนัดและสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตามเป้าหมาย 

3. นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามจุดเน้น 
4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะ
ทางด้านกีฬาที่ตนถนัดและสนใจ 
สามารถเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขัน 
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย 
 

   

1.๑ และ
๑.๒ 

1.3 ด้านทักษะชีวิต 
   1.3.1 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยใกล้ตัวทุกประเภท  
   1.3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษามีทักษะในการ
ท างานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนต่อหรือสร้างอาชีพ 
   1.3.3 นักเรียนระดับมัธยมต้น มีทักษะในการท างาน
เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพในอนาคต 

6. นักเรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

90 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๑/๑.๒/
๑.๓/๑.๔ 

มฐ.พฐ.ข้อที่ 
1.๑ และ

๑.๒ 
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Objective 
ตัวช้ีวัด             

  (Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา
/ประเด็นที ่ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2.1 ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาตาม
ความต้องการและภาระงานในหน้าที่ 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

100 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๒.๔ 

2.2 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

100 % 100 % 100 % 

2.3 ครูและบุคลากรได้รับความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละครูและบุคลากรได้รับความก้าวหน้าในการประกอบ
วิชาชีพ 

100 % 100 % 100 % 

2.4 ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 100 % 100 % 100 % 

2.5 ครูและบุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
และกฎหมาย 

ร้อยละครูและบุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และกฎหมาย 
 

100 % 100 % 100 % 
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กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategy Objective 

ตัวช้ีวัด                     
 (Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1 นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียนตรมเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ 

100 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๑.๑/
๑.๒/๑.๓/๑.๔/

๒.๔/๒.๕ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.๑ 
/๑.๒/๓.๑/๓.๒ 

3.2 นักเรียนได้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
 

1. ห้องสมุดมีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการผู้เรียน และ
ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง มีบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาค้นคว้า 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
3. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ร่มรื่น สวยงาม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย สามารรถให้บริการ
ทางการเรียนรู้และวิชาการได้อย่างเต็มที่ 
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวาง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
5. นักเรียนเกิดจิตส านึก/ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะ 
สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน/
ชุมชน 
6. นักเรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

85 % 90 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๑.๑/
๑.๒/๑.๓/๑.๔/

๒.๔/๒.๕ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 1.๑ 
/๑.๒/๓.๑/๓.๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Objective 
ตัวชี้วัด                      

(Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่า
เป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

ปี 62 ปี 63 ปี 64 
4.1 โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 

100 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๓/๓.๒/๓.๓ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 

๒.๕ 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 
5.1 มีการกระจายอ านาจบริหารและการมีส่วน
ร่วม 
5.3 ระบบการประกันคุณภาพภายในมีความ
เข้มแข็ง 
5.4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาอย่างหลากหลาย 
 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตาม
องค์ประกอบ และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และข้ันพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 
๒. โรงเรียนมีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
หลากหลาย 

90 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ ๒ 
/๓ 

มฐ.พฐ.ข้อที่ 
๒/๓ 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศ 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการเรียนรู้จาก
ครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ส่งผลต่อคุณภาพในด้านทักษะการ
สื่อสารและผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

100 % 100 % 100 % มฐ.ปฐ.ข้อที่ 
๑.๔/๓.๑/๓.๔ 
มฐ.พฐ.ข้อที่ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Objective 
ตัวช้ีวัด                      

(Key Performance  Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based Line) 

ค่า
เป้าหมาย 
(Target) 

มาตรฐาน
สถานศึกษา/
ประเด็นที ่

ปี 62 ปี 63 ปี 64 

 

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะดนตรีและวง
โยธวาทิต ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
3.นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน และทักษะพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  
4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะด้านงานอาชีพ
ที่สามาถน าไปใช้หารายได้หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

   

๑.๑.๓/
๑.๑.๖/

๑.๒.๓/๓.๑/
๓.๒/๓.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ส่วนที่  5   
แผนงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๔ 
 
ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

งบอุดหนุน 
การเรียนการสอน 
(งบอุดหนุนรายหัว) 

งบพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

เงินบ ารุงการศึกษา 
(ถ้ามี) รวมเงิน

ทั้งสิ้น 
อัตราต่อ

ปี 
จ านวนเงิน อัตราต่อ

ปี 
จ านวนเงิน อัตราต่อ

ปี 
จ านวนเงิน 

อนุบาล  2 1๒ 1,700  20,400  430  5,160  200  2,400   27,960  
อนุบาล 3 ๙ 1,700  15,300  430  3,870  200  1,800   20,970  
รวมอนุบาล ๒๑ 1,700  35,700  430  9,030  200  4,200   48,930  

ป.1 36 1,900  68,400  480  17,280  400  14,400   100,080  
ป.2 49 1,900  93,100  480  23,520  400  19,600   136,220  
ป.3 53 1,900  100,700  480  25,440  400  21,200   147,340  
ป.4 55 1,900  104,500  480  26,400  400  22,000   152,900  
ป.5 49 1,900  93,100  480  23,520  400  19,600   136,220  
ป.6 52 1,900  98,800  480  24,960  400  20,800   144,560  

รวมประถม 294 1,900  558,600  480 141,120  400  117,600   817,320  
ม.1 65 3,500  227,500  880  57,200  800  52,000   336,700  
ม.2  92  3,500  322,000  880  80,960  800  73,600   476,560  
ม.3  82  3,500  287,000  880  72,160  800  65,600   424,760  

รวม ม.ต้น 239 3,500  836,500  880 210,320  800  191,200  1,238,020  
รวมทั้งสิ้น 55๔  1,430,800   360,470    121,800  2,104,270  
 
2. งบอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน         จ านวน    439,357  บาท 
3. งบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน        จ านวน     219,810  บาท 
4. งบอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวน     219,350  บาท 
5. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน     จ านวน..............................บาท 
6. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนพิเศษแบบมีเงื่อนไข   จ านวน..............................บาท 
7. งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน      จ านวน   1,260,000  บาท 
 7.2 อุดหนุนด าเนินโครงการ     จ านวน      120,000  บาท 
8.  เงินบริจาค        จ านวน............................. บาท 
9.  งบอ่ืน ๆ (ถ้ามี)       จ านวน............................. บาท 
     รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น  จ านวน     4,362,787  บาท  



๒๘ 
 

ประมาณการรายจ่าย  ปีการศึกษา 2๕๖๔ 
                 (1) งบบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา 
 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 

งบอุดหนุน (สพฐ.) 
บ ารุง

การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./รายได้
สถานศึกษา/

อื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น การเรยีน 
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรยีน 

อุดหนุน
รายการอื่น ๆ 

1 งบบุคลากร       

 
(1) จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน  ๒ 
อัตราๆ เดือนละ 19,000 บาท  
11 เดือน 

 
 

110,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

99,000 

  
 

209,000 
รวมงบบุคลากร 110,000   99,000  209,000 

2 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ส่วนกลาง 

      

 
(1) ค่าค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

 
30,000 

     
30,000 

 
(2) ค่าวัสดสุ านักงาน/
คอมพิวเตอร ์

45,000     45,000 

 (3) ค่าวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,000     35,000 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุส่วนกลาง 
 

๑๑๕,๐๐๐ 
     

๑๑๕,๐๐๐ 
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม       

 
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

50,000     ๕๐,๐๐๐ 

 (2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ๒0,000     ๒๐,๐๐๐ 
รวมค่าครภุัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 7๐,๐๐๐     ๗๐,๐๐๐ 

4. ค่าสาธารณูปโภค       
 (1) ค่ากระแสไฟฟ้า  200,000     200,000 

 
(2) ค่าน้ าประปา  
เดือนละ ............ บาท ....... 
เดือน 

      

 (3) ค่าโทรศัพท์  10,000     10,000 
 (4) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เนต็   15,000    15,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค ๒๑๐,๐๐๐ 15,000    ๒๒๕,๐๐๐ 
5. ค่าหนังสือเรยีน  439,357    439,357 
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  219,810    219,810 
7. ค่าอุปกรณ์การเรียน  219,350    219,350 
8. ค่าอาหารกลางวัน     1,260,000 1,260,000 

รวมงบบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น ๕๐5,๐๐๐ 893,517 - ๙๙,๐๐๐ 1,260,000 2,573,517 
 

 



๒๙ 
 

(2) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ   
 

โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม การเรียน 
การสอน 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

บ ารุง
การศึกษา 

อุดหนุน 
อปท./อ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการ. 

๑00,000   70,000 170,000 

2. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

๒๓๐,๘๐๐ ๑๒๓,๘๒๐   354,620 

๓. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษ 

๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๒๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๑ 360,800 128,820  70,000 559,620 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

192,500    192,500 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 1๙๒,๕๐๐    1๙๒,๕๐๐ 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

10,000    15,000 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

 ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการค่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ 

๔.โครงการป้องกันปัญหายา
เสพติด 

 ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

๕.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

๖.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 

 ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 ๑๐,๐๐๐ ๙๕,000   ๑๐๕,๐๐๐ 



๓๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.โครงการส่งเสริมจิตส านึก
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

 ๓๐,๐๐๐   ๓0,000 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4  ๓๐,๐๐๐   ๓0,000 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๒,๕๐๐    ๒,๕๐๐ 

๒.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขยะ 

1๐,000    1๐,000 

๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การจัดการเรียนรู้ 

150,000    150,000 

๔.โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

100,000    100,000 

๓. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามนโยบาย

เร่งด่วน 

1๐๐,0๐0    1๐๐,0๐0 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๕ ๓62,500    ๓62,500 
กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
๑.โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางด้านกีฬา 
 51,650  50,000 101,650 

๒. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 

 40,000   70,000 

๓.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาจีน 

  7,๖๐๐  7,๖๐๐ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ ๖  91,650 7,๖๐๐ 50,000 149,250 

รวมงบประมาณ 
ตามกลยุทธ์ทั้งสิ้น 

925,800 345,470 7,๖๐๐ 120,000 1,398,870 

 
 
 

 

 

 

 



๓๑ 
 
 

 


