
           

สารสนเทศของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 

โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

ต าบลท่าผา    อ าเภอเกาะคา    จังหวัดล าปาง 

 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ 6 

สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
                                                                                                                        

  

 



 

ค าน า 
   สารสนเทศโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาเลํมนี้   งานสารสนเทศโรงเรียนได๎จัดทําขึ้น  โดยมีความมุํงหมายที่

จะแสดงข๎อมูล  สถิติ  ในเรื่องที่เก่ียวกับข๎อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียน  บุคลากร   นักเรียน    ทั้งนี้เพ่ือให๎โรงเรียนเกาะ

คาปริยัติศึกษา  สามารถนําข๎อมูลไปใช๎ในการวางแผนบริหาร  วินิจฉัย และเห็นภาพรวมของโรงเรียน  แล๎วยังชํวยให๎

เห็นรายละเอียดบางประการที่หนํวยงานทางการศึกษา และผู๎สนใจสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑อีกด๎วย 

   ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้  คณะเจ๎าหน๎าที่งานสารสนเทศได๎รับความรํวมมือจาก  ครู  ลูกจ๎างประจํา  และ

นักเรียนที่ให๎ข๎อมูลและชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ที่จําเป็นในการจัดทําเอกสารเป็นอยํางดี จึงขอขอบคุณไว๎  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

 

งานสารสนเทศ 

             โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

ค าช้ีแจง 
   

  สารสนเทศของสถานศึกษา มีความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

โดยผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช๎ในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  สารสนเทศของสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ประกอบด๎วย

ข๎อมูลสารสนเทศ 3 ลักษณะ เพ่ือให๎สถานศึกษานําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 

  ลักษณะที่ 1  ข๎อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2561 ได๎แกํ ข๎อมูลครู นักเรียน โครงการ/กิจกรรม  

                                      ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน 

                                      พ้ืนฐาน งบประมาณ สื่อ แหลํงเรียนรู๎ เป็นต๎น 

  ลักษณะที่ 2  ข๎อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2561 ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ 

                                     ประเมิน O-NET และ B-NET  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ผลการ 

                                     ประเมินการอําน คิด วิเคราะห๑ เขียน ข๎อมูลสุขภาพอนามัยของผู๎เรียนเป็นต๎น ทั้งนี้ 

                                     เพ่ือใช๎เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสาสถานศึกษา ปีการศึกษา  

                                     2562 ให๎สูงขึ้นกวําเดิม 

  ลักษณะที่ 3  ข๎อมูลย๎อนหลัง 3 ปี คือ ข๎อมูลสารสนเทศลักษณะที่ 2 เปรียบเทียบย๎อนหลัง 3 ปี  

                                     เพ่ือให๎เห็นแนวโน๎นของการพัฒนาวํามีคุณภาพเป็นไปในทิศทางใดทั้งนี้เพ่ือใช๎เป็นฐาน 

                                     ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสาสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ให๎สูงขึ้น 

                                     กวําเดิม 
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ตอนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  (Kokhapariyatsuksa)  

357  หมูํ 2  ตําบลทําผา  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  52130 

โทรศัพท๑  054-281506   โทรสาร   -    E-Mail   Kohkapariyat_lampang@hotmail.com    

Website   http://kps.prapariyat.com      Facebook   Kokhapariyatsuksa1 

รหัสหนังสือสํงของโรงเรียน  ปส.๐๒๐๖๕๒๐๙  สังกัด   สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ    

เขตพ้ืนที่ติดตํอแตํละทิศ  ทิศเหนือจรดที่ดินนายประชา ธิบประชา 

    ทิศใต๎จรดที่ดินนายทอง วิปโยค 

    ทิศตะวันออกจรดที่ดินนายจันทร๑ บวงขจร 

    ทิศตะวันตกจรดทางหลวงชนบทสายเกาะคา-เสริมงาม 

จํานวนเนื้อที่  2  ไรํ  2  งาน  40 ตารางวา   ระยะหํางจากที่วําการอําเภอ  3 กิโลเมตร 

1.2 สภาพทั่วไปของชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ    เป็นชุมชนชนบท  ขนาดเล็ก 

จํานวนประชากรประมาณ        2,000   คน 

อาชีพสําคัญ            ทํานา ทําไรํ และทําสวน 

ศาสนา                    พุทธ 

รายได๎เฉลี่ยตํอครอบครัวตํอปี    50,000  บาท 

1.3 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตั้งอยูํเลขที่ 357 หมูํ 2 ตําบลทําผา  อําเภอเกาะคา    จังหวัดลําปาง  

สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ   โดยคณะสงฆ๑อําเภอเกาะคา  

ได๎เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเนื่องด๎วยมีนักเรียนจํานวนมากที่ต๎องการศึกษาในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแตํต๎องเดินทางไปเรียนในตํางอําเภอ ใช๎เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง ประกอบกับอําเภอ

เกาะคายังไมํมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จึงได๎ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญ

ศึกษา  เปิดดําเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ๑ พุทธศักราช 2555 

 เพ่ือพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในเขตอําเภอเกาะคา และอําเภอใกล๎เคียง   โรงเรียนเกาะคาปริยัติ

ศึกษา จึงได๎เริ่มดําเนินการเรียนการสอนตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 



 

1.4 ข๎อมูลอาคารสถานที่ 

 
แผนผังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

 

  
        

ห้องน้ า 14 ห้อง  
ห้องอาบน้ า 2 ห้อง 

อาคารส านักงาน 

  

อาคาร 1 ชั้น  มี 5 ห้องเรียน 
    

  

  
        

  

โรงอาหาร 
 

โรงครัว 

 
            

 
  

 
  

 
  

    
  

   
  

 
    ถนน     

 

อาคารเรียน 2 ชั้น มี 8 ห้องเรียน 

 
  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

ถนน 
 

สนาม 
 

ถนน 
  

  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

  
    

  
  

  

  
 

  
    

  
  

  

                        

 

เนื้อท่ี           2  ไรํ     2    งาน     40 ตารางวา 

ลักษณะอาคารเรียน   อาคารชั่วคราว จํานวน 5 ห๎องเรียน แบบ ป1.ก. 

    อาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 8 ห๎องเรียน 

จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม         2      หลัง 

จํานวนห๎องเรียนทั้งหมด              13     ห๎อง 

อาคารเรียน 1  มี 5 ห๎องเรียน  ประกอบด๎วย ห๎องสมุด  , ห๎องเรียนกลุํมสาระสังคม ,  

     ห๎อง smart  classroom , ห๎องกลุํมสาระสุขะศึกษา – ศิลปะ  

     ห๎องกลุํมสาระภาษาอังกฤษ 

อาคารเรียน 2  มี 2 ชั้น  ชั้นลาํง ประกอบด๎วย ห๎องพักครู , ห๎องบาลีศึกษา 

     ห๎องสหกรณ๑ , ห๎องกลุํมสาระวิทยาศาสตร๑ 

         ชั้นบน ห๎องกลุํมสาระคณิตศาสตร๑ , ห๎องกลุํมสาระการงานอาชีพฯ 

     ห๎องกลุํมสาระภาษาไทย , ห๎องเก็บของ 



  

1.5 เกียรติยศและผลงานดีเดํน จําแนกรางวัลของสถานศึกษา  

รางวัลด๎านสถานศึกษา 

- พ.ศ.2559 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดู

ร๎อน  ประจําปี 2559 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

- พ.ศ.2559 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติด จากโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัด

ลําปาง   

- พ.ศ.2559 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปีการศึกษา 2559 จาก สพม. เขต 35   

- พ.ศ.2559 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานการแขํงขันงานทักษะวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา   “9 ปริยัติน๎อม มมัสตามรอยบาทองค๑ราชันย๑ รัชกาลที่ 9” ประจําปีการศึกษา 2559 

จาก กลุํมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

- พ.ศ.2560 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดู

ร๎อน  ประจําปี 2560 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

- พ.ศ.2560 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจําปีการศึกษา 2560 จาก สพม. เขต 35   

- พ.ศ.2560 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานการแขํงขันงานทักษะวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา   “ปริยัติฯ 4.0 เพ่ิมพูนปัญญา ทักษะวิชาเลิศล้ํา” ประจําปีการศึกษา 2560 จาก กลุํม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

- พ.ศ.2561 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดู

ร๎อน  ประจําปี 2561 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

- พ.ศ.2561 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปีการศึกษา 2561 จาก สพม. เขต 35   

- พ.ศ.2561 ได๎รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันงานทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมศึกษา  “สายสัมพันธ๑ปริยัติ นําความรู๎สูํชุมชน” ประจําปีการศึกษา 2561 จาก กลุํมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

- พ.ศ.2561 ได๎รับประกาศโลํรางวัลBest Practice ด๎านการพัฒนาครูผู๎สอน จาก สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง 

 

 

 



 

รางวัลด๎านผู๎เรียน 

ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุํม 2 (กลุํมเถินบุรินทร๑) 

ในวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประจําปีการศึกษา 2559  

ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลําปาง 

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 
1.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

1.1 การแขํงขันคัดลายมือ ม.ปลาย สามเณรวราวุฒิ ปงกาวงค๑ 
เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

2.กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ 

2.1 การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.ต๎น สามเณรธวัชชัย เตจา 
เกียรติบัตรเข๎ารํวม
แขํงขัน 

3.กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 

3.1 
การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ 

ม.ต๎น 
สามเณรกฤษณะ ตรีประดับกุล 

เกียรติบัตรเข๎ารํวม
แขํงขัน 

สามเณรธีรพล ทาอาสา 
สามเณรพิชิตชัย สุคะเรือน 

3.2 
การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ 

ม.ปลาย 
สามเณรนัทกร ทากอง 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรวชิราวุฒิ วรรณเสน 
สามเณรอธิชา วงศ๑จา 

3.3 
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร๑ประเภททดลอง 

ม.ต๎น 
สามเณรณัฐปคัลป์ คําปวง 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน สามเณรอัษฏาวุธ ต๎าวคําตั๋น 
สามเณรไกรสร สุขเจริญ 

3.4 
การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล 
 

ม.ต๎น 
สามเณรภูวดล คํานนท๑ 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
สามเณรสายชล แชํมครบุรี 

4.กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

4.1 
การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ม.ต๎น 
สามเณรชัยณรงค๑ ต๏ะคิงษา 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
สามเณรสุวิจักขณ๑ คํามูลตา 

5.กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

5.1 การแขํงขัน “ศิลป์สร๎างสรรค๑” ม.ปลาย สามเณรรัฐธรรมนูฐ รัตนมณี เกียรติบัตรเหรียญทอง 

5.2 การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.ต๎น สามเณรวิธวัฒน๑ เทพแสน เกียรติบัตรเหรียญทอง 

5.3 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรม ม.ปลาย สามเณรทักษิณ หัดคําหมื่น เกียรติบัตรเหรียญทอง 



ไทยสีเอกรงค๑ 

5.4 
การแขํงขันสร๎างสรรค๑ภาพด๎วย
การปะติด 
 

ม.ต๎น 
สามเณรธีรพล ทาอาสา 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
สามเณรวราวุฒิ เพ็ชรปัญญา 

5.5 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ม.ต๎น สามเณรภานุพงษ๑ ใจยาธิ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

5.6 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น ม.ปลาย สามเณรเอกชัย โครตอาสา เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

5.7 การแขํงขันประติมากรรม ม.ต๎น 

สามเณรธนกฤต ตั๋นก๎อน 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรธนวัต วังใจ 

สามเณรไกรวิชญ๑ พิทักษ๑ 

6.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

6.1 การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.ต๎น 

สามเณรคลังทรัพย๑ หล๎าบุ๎งสาย 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน สามเณรวีรภัทร ชาญพนากุล 

สามเณรศราวุธ อุเทน 

6.2 การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.ปลาย 

สามเณรนราทิพย๑ ป่งแก๎ว 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรสุวินัย แปงใจอ๎าย 

สามเณรเอกวิทย๑ วังใจ 

6.3 
การแขํงขันการสร๎างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

ม.ต๎น 
สามเณรเป็นหนึ่ง เทพณรงค๑ 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
สามเณรเมธี ศรีปิ่นตา 

6.4 การแขํงขันตัดตํอภาพยนตร๑ ม.ปลาย 
สามเณรกํอตระกูล สุขป้อม 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
สามเณรเฉลิมพล ตื้อตัน 

6.5 
การแขํงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ 

ม.ต๎น สามเณรอโณทัย สุขเงินนอน เกียรติบัตรเหรียญทอง 

7.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

7.1 การแขํงขันโครงงานอาชีพ ม.ปลาย 

สามเณรวันชัย อินทิมา 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรอนิรุฒิ ปุ๊ดที 

สามเณรอรุณศักดิ์ อ๎ายดี 

7.2 การแขํงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต๎น 

สามเณรณัฐพล แก๎วมา 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรสุทัศน๑ แสนผาบ 

สามเณรสุริยันต๑ สุนันต๏ะ 

 



ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุํม 2 (กลุํมเถินบุรินทร๑) 

ในระหวํางวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ประจําปีการศึกษา 2560  

ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จังหวัดลําปาง 

ลําดับ หมวดหมูํ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 ภาษาไทย การแขํงขันคัด

ลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-
ม.3 

65 ทองแดง 10 1. สาม
เณรกฤษณะ  ตรีประดับกุล 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

2 ภาษาไทย การแขํงขันคัด
ลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-
ม.6 

64 ทองแดง 9 1. สามเณรเอกชัย  โคตร
อาษา 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

3 ภาษาไทย การแขํงขันอําน
เอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.1-
ม.3 

74 เงิน 7 1. สามเณรอัษฏาวุธ  ต๎าว
คําตั๋น 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

4 ภาษาไทย การแขํงขันอําน
เอาเรื่องตาม
แนว PISA ม.4-
ม.6 

65 ทองแดง 10 1. สามเณรวีระพล  กาวิโล 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

5 ภาษาไทย การแขํงขันเรียง
ร๎อยถ๎อยความ 
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 7 1. สามเณรชาญชัย  เขื่อน
แก๎ว 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

6 ภาษาไทย การแขํงขันเรียง
ร๎อยถ๎อยความ 
ม.4-ม.6 

71 เงิน 7 1. สามเณรจิรายุ  จินะกะ 
  

1. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน อํุน
เรือน 
  

7 คณิตศาสตร๑ การแขํงขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร๑ ม.
4-ม.6 

61 ทองแดง 10 1. สามเณรภูวดล  คํานนท๑ 
  

1. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

8 คณิตศาสตร๑ การแขํงขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3 

70 เงิน 7 1. สามเณรธวัชชัย  เตจา 
  

1. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  



9 คณิตศาสตร๑ การแขํงขันซูโดกุ 
ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 5 1. สามเณรธนพล  ตั๋นก๎อน 
  

1. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

10 คณิตศาสตร๑ การแขํงขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 

60 ทองแดง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. สามเณรธนกฤต  ต๋ัน
ก๎อน 
  

1. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

11 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ ม.
1-ม.3 

63.75 ทองแดง 10 1. สามเณรคลังทรัพย๑  หล๎า
บุ๎งสาย 
2. สามเณรณัฐปคัลภ๑  คํา
ปวง 
3. สามเณรวราวุฒิ  เพ็ชร
ปัญญา 
  

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบรูณ๑ 
2. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

12 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ ม.
4-ม.6 

58.75 เข๎ารํวม 8 1. สามเณรนัทกร   ทากอง 
2. สามเณร
รัฐธรรมนูญ  สายเทพ 
3. สามเณรอนุกรณ๑  ศรี
จันทร๑ 

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบรูณ๑ 
2. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

13 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขัน
เครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบิน
นาน ปลํอย
อิสระ ม.1-ม.3 

80.87 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. สามเณรพิทวัส  อุดม
ทรัพย๑ 
2. สามเณรภานุพงษ๑  ใจ
ยาธิ 
  

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบรูณ๑ 
2. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
  

14 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลํา
นิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

77.5 เงิน 5 1. สามเณรณัฐวัตร๑  เจริญ
สุข 
  

1. นายกิตติ
พัฒน๑  พํุมจําปา 
  

15 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแขํงขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.
1-ม.3 

60 ทองแดง 11 1. สามเณรเจตนิพัทธ๑  ศรี
พรม 
2. สามเณรไกรสร  ขจิต
มิตร 
  

1. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
2. นายกิตติ
พัฒน๑  พํุมจําปา 
  

16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขัน 
"ศิลป์
สร๎างสรรค๑" ม.
1-ม.3 

77 เงิน 4 1. สามเณรพิชิตชัย  สุคะ
เรือน 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  



17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขัน 
"ศิลป์
สร๎างสรรค๑" ม.
4-ม.6 

-1 -  1. สามเณรอลงกรณ๑  ตัน
ตน 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันวาด
ภาพระบายสี ม.
1-ม.3 

77 เงิน 4 1. สามเณรปฏิพล  วงศ๑จิ
นา 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันวาด
ภาพระบายสี ม.
4-ม.6 

70 เงิน 5 1. สามเณรนนทวัฒน๑  ปา
ละอ๎าย 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันเขียน
ภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.
3 

77 เงิน 4 1. สามเณรอัครพันธ๑  สะ
เปาวงศ๑ 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันเขียน
ภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค๑ ม.
1-ม.3 

77 เงิน 4 1. สามเณรณัฐพงษ๑  แก๎ว
ศรีงาม 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขัน
สร๎างสรรค๑ภาพ
ด๎วยการปะติด 
ม.1-ม.3 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. สามเณรธนพัฒน๑  ปง
รังสี 
2. สามเณรไตรรงค๑  เกิดใน
วงค๑ 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
2. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
  

23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแขํงขันวาด
ภาพลายเส๎น 
(Drawing) ม.1-
ม.3 

77 เงิน 4 1. สามเณรพลศักดิ์  บารมี
ศักดิ์ 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

24 ภาษาตํางประเทศ การแขํงขันตํอ
ศัพท๑
ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร๑ด) ม.
1-ม.3 

65 ทองแดง 5 1. สามเณรภาคภูมิ   ปง
ผาบ 
2. สามเณรเจษฏาชัย  วันดู 
  

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
2. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
  

25 ภาษาตํางประเทศ การแขํงขันตํอ
ศัพท๑
ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร๑ด) ม.

60 ทองแดง 4 1. สามเณรวชิราวุฒ ิ วรรณ
เสน 
  

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
  



4-ม.6 
26 กิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียน 
การประกวด
หนังสือเลํมเล็ก 
ม.1-ม.3 

57 เข๎ารํวม 6 1. สามเณรจิราภัทร  ทิยะ 
2. สามเณรธนากร  อินทะ
มูล 
3. สามเณรอิทธิวิช  แก๎วมา 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
2. นางสาวชนัญชิ
ดา   สีตะวัน 
  

27 การงานอาชีพ การแขํงขัน
ประดิษฐ๑ของใช๎
จากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.1-ม.3 

89 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. สามเณรธนพล  บรรจง
เอนก 
2. สามเณรนพดล   นาม
อุษา 
3. สามเณรเกรียง
ศักดิ์  ธวัชฤกษ๑ 
  

1. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
2. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
  

28 การงานอาชีพ การแขํงขันจัก
สานไม๎ไผํ ม.1-
ม.3 

79 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

1. สามเณรทีรพัฒน๑   เปง
กันทา 
2. สามเณรวรากร  ยอด
ทะนันไชย 
3. สามเณรสรยุทธ  ใจยา 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

29 การงานอาชีพ การประกวด
โครงงานอาชีพ 
ม.1-ม.3 

84 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรธีรพล  ทาอาสา 
2. สามเณรภูริทัต  ตาต๏ะ 
3. สามเณรไกรศร  สุข
เจริญ 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

30 การงานอาชีพ การประกวด
โครงงานอาชีพ 
ม.4-ม.6 

81 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

1. สามเณรคําสุข  นามหงส๑ 
2. สามเณรนราทิพย๑  ป่ง
แก๎ว 
3. สามเณรอนิรุฒ  ปุ๊ดที 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

31 การงานอาชีพ การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3 

77.99 เงิน 4 1. สามเณรจิราวัฒน๑  สุกิจ
ดํารงกุล 
2. สามเณรวันเฉลิม  ปงกา
วงค๑ 
3. สามเณรศุภณัฐ  พล
หาญ 
  

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
2. นางสาวสุ
ปราณี  บุพชาติ 
  



32 การงานอาชีพ การแขํงขันการ
จัดสวนแก๎ว ม.
4-ม.6 

83.3 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

1. สามเณรกํอตระกูล  สุข
ป้อม 
2. สามเณรรัฐธรรมนูญ  รัต
นมณี 
3. สามเณรเฉลิมพล  ตื้อตัน 
  

1. นางสาว
รัชนี  เสาร๑เทพ 
2. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบรูณ๑ 
  

33 เรียนรวม - ศิลปะ การแขํงขันการ
วาดภาพระบาย
สี ประเภท
บกพรํองทาง
สติปัญญา ม.1-
ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรจักรการิ
นทร๑  ฉันทะ 
  

1. นางสาวประกาย
ดาว  รักษาพรมราช 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุํม 2 (กลุํมเถินบุรินทร๑) 

ในระหวํางวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ประจําปีการศึกษา 2561  

ณ โรงเรียนบุญวาทย๑วิทยาลัย , โรงเรียนลําปางกัลยาณี , โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค๑  จังหวัดลําปาง 

ลําดับ หมวดหมูํ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขัน

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑ ม.1-
ม.3 

67 ทองแดง 7 1. สามเณรพัชระ
พงษ๑  ฟูเอ้ียง 
2. สามเณรรัชต๑
พงษ๑  ทัฬหิกรณ๑ 
3. สามเณร
อภิสิทธิ์  จันทวงศ๑ 

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบูรณ๑ 
2. นายอภิชาติ  แสง
จันทร๑ 
  

2 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน 
ปลํอยอิสระ ม.1-ม.
3 

89.95 ทอง 4 1. สามเณรกิตติ
พงษ๑  หลิวทอง 
2. สามเณรดรัณ
ภพ  สุภา 
 

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบูรณ๑ 
2. นายอภิชาติ  แสง
จันทร๑ 
  

3 วิทยาศาสตร๑ การแขํงขันอากาศ
ยานบังคับด๎วยวิทยุ 
ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6 

80 ทอง ชนะเลิศ 1. สาม
เณรพิทวัส  อุดม
ทรัพย๑ 
2. สามเณรวรา
วุฒิ  เพ็ชรปัญญา 
3. สามเณรไก
รวิชญ๑  พิทักษ๑ 

1. นางสาววันวิ
สาข๑  สมบูรณ๑ 
2. นายอภิชาติ  แสง
จันทร๑ 
  

4 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแขํงขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-
ม.3 

74 เงิน 8 1. สามเณรเจต
นิพัทธ๑  ศรีพรม 
2. สามเณร
ไกรสร  ขจิตมิตร  

1. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
2. นายเอก
ชัย  กฤษฎา 

5 ภาษาตํางประเทศ การแขํงขันตํอศัพท๑
ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร๑ด) ม.1-
ม.3 

78 เงิน 6 1. สามเณรณัฐ
พงษ๑  แก๎วศรีงาม 
2. สามเณรเจษฏา
ชัย  วันดู 

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
2. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

การประกวด
หนังสือเลํมเล็ก ม.
1-ม.3 

74 เงิน 4 1. สามเณรจิรภัทร  ทิ
ยะ 
2. สามเณร
ภูมินทร๑  ถาวร 
3. สามเณร

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 
2. วําที่ร๎อยตรี
หญิงชนัญชิดา  สี
ตะวัน อํุนเรือน 



อนุสรณ๑  ปวนแก๎ว   
7 คอมพิวเตอร๑ การแขํงขันการ

สร๎างเกม
สร๎างสรรค๑จาก
คอมพิวเตอร๑ ม.1-
ม.3 

70 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

1. สามเณรวัตฒ๑ชร
พงษ๑  อภิวงค๑ 
2. สามเณรศรันย๑
พงษ๑  มาสังข๑ 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 
2. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
  

8 การงานอาชีพ การแขํงขัน
ประดิษฐ๑ของใช๎
จากวัสดุธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรธีรพล  ทา
อาสา 
2. สามเณร
ภูริทัต  ตาต๏ะ 
3. สามเณรสร
ยุทธ  ใจยา 

1. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
2. นายเอก
ชัย  กฤษฎา 
  

9 การงานอาชีพ การประกวด
โครงงานอาชีพ ม.
1-ม.3 

82.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. สามเณร
มงคล  แก๎วบุญเรือง 
2. สามเณรมินท
ดา  เพ็งอินทร๑ 
3. สามเณรอัคร
พนธ๑  สะเปาวงศ๑ 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

10 การงานอาชีพ การประกวด
โครงงานอาชีพ ม.
4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรน
นทวัฒน๑  ปาละอ๎าย 
2. สามเณรพัฒน
วงค๑  ทาวะลัย 
3. สามเณรวีระ
พล  กาวิโล 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

11 การงานอาชีพ การแขํงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น 
ม.1-ม.3 

80.33 ทอง 4 1. สามเณรกิตติ
พงศ๑  โพธิ์รัตน๑ 
2. สามเณรนันทิ
พัฒน๑  ยะเปียง 
3. สามเณรภัทร
พงษ๑  วงค๑นําน 

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
2. นายกิตติ
พัฒน๑  พํุมจําปา 
  

12 การงานอาชีพ การแขํงขันการจัด
สวนแก๎ว ม.4-ม.6 

89 ทอง 4 1. สามเณรนัทกร  ทา
กอง 
2. สามเณร
ศุภชัย  นันกัน 
3. สามเณร
สุวินัย  แปงใจอ๎าย 

1. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
2. นายกิตติ
พัฒน๑  พํุมจําปา 
  



  
13 การงานอาชีพ การแขํงขัน

ทําอาหาร น้ําพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

83.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. สามเณรณัฐ
นนท๑  พรมยศ 
2. สามเณรอ
โนทัย  สุขเงินนอน 
3. สามเณร
ไกรสร  สุขเจริญ 
  

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาติ 
2. นางสาวกร
กมล  ละคํามา 
  

 

ผลการแขํงขันงาน“ 9 ปริยัติน๎อม มมัสตามรอยบาทองค๑ราชันย๑ รัชกาลที่ 9” 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

ในวันที่ 2 - 3  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ประจําปีการศึกษา 2559  

ณ โรงเรียนทิพย๑ปาละวิทยานุสรณ๑  ตําบลหัวเสือ อําเภอแมํทะ จังหวัดลําปาง 

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 
1.กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

1.1 
การแขํงขันวาดภาพระบายสี
โปสเตอร๑ 

ม.ปลาย สามเณรวันชัย อินทิมา 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

2.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.1 
การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ม.ปลาย สามเณรนัทกร ทากอง เกียรติบัตรเหรียญทอง 

2.2 การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต๎น 

สามเณรณัฐพล แก๎วมา 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรสุริยันต๑ สุนันต๏ะ 

สามเณรสายชล แชํมครบุรี 

3.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

3.1 การจัดซุ๎มนิทรรศการ ม.ปลาย 

สามเณรอรุณศักดิ์ อ๎ายดี 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรอนิรุฒิ ปุ๊ดที 

สามเณรวันชัย อินทิมา 

 

 

 

 

 



ผลการแขํงขันงาน“ปริยัติฯ 4.0 เพ่ิมพูนปัญญา ทักษะวิชาเลิศล้ํา” 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

ในวันที่ 8  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ประจําปีการศึกษา 2560  

ณ โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ๑  อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 
1.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
1.1 การแขํงขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย สามเณรเอกชัย โครตอาษา เกียรติบัตรเหรียญทอง 

2.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.1 
การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ม.ปลาย สามเณรคําสุข นามหงส๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 

3.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

3.1 หนังสือเลํมเล็ก ม.ต๎น 

สามเณรธนากร อินทะมูล 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรจีรภัทร ทิยะ 

สามเณรอิทธิวิช แก๎วมา 

 

ผลการแขํงขันงาน“ สายสัมพันธ๑ปริยัติ นําความรู๎สูํชุมชน” 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุํมจังหวัดลําปาง 

ในวันที่  10  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ประจําปีการศึกษา 2561  

ณ โรงเรียนวัดพระแก๎วดอนเต๎า  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 
1.กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
1.1 การแขํงขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย สามเณรจิรายุ จินะกะ เกียรติบัตรเหรียญทอง 

2.กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 

2.1 
การแขํงขันตอบปัญหาวิชา
วิทยาศาสตร๑ 

ม.ต๎น สามเณรอภิสิทธิ์ จันทวงศ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 

3.กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.1 
การแขํงขันตอบปัญหาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย สามเณรนัทกร ทากอง เกียรติบัตรเหรียญทอง 

4.กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4.1 
การแขํงขันสิ่งประดิษฐ๑ด๎วยวัสดุ
ทางธรรมชาติ 

ม.ต๎น 
สามเณรนพดล 
สามเณรเกรียงศักดิ์ 
สามเณรวรากร 

นามอุษา 
ธวัชฤกษ๑ 
ยอดทะนันไชย 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 



4.2 การแขํงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต๎น 
สามเณรจิรวัฒน๑ 
สามเณรธนพัฒน๑ 
สามเณรอิทธิวิช 

สุกิจดํารงกุล 
ปงรังสี 
แก๎วมา 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

4.3 การแขํงขันจัดสวนแก๎ว ม.ปลาย 
สามเณรสุวินัย 
สามเณรศุภชัย 
สามเณรนัทกร 

แปงใจอ๎าย 
นันกัน 
ทากอง 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 

5.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

5.1 การแขํงขันการเทศน๑มหาชาติ ม.ต๎น สามเณรเจษฏาชัย วันดู เกียรติบัตรเหรียญทอง 

5.1 หนังสือเลํมเล็ก ม.ต๎น 

สามเณรธนากร อินทะมูล 

เกียรติบัตรเหรียญทอง สามเณรจีรภัทร ทิยะ 

สามเณรอิทธิวิช แก๎วมา 

 

ผลการแขํงขันงาน“ สายสัมพันธ๑ปริยัติ นําความรู๎สูํชุมชน” 

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 

1 
การแขํงขันตอบปัญหาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย สามเณรนัทกร ทากอง เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 

รางวัลด๎านครู   

ที ่ รายการกิจกรรมแขํงขัน วิชา ชื่อ-สกุล ได๎รับรางวัล 
1.วิธีการปฏิบัติดีเยี่ยม Best Practice  
1.1 วิธีการปฏิบัติดีเยี่ยม Best 

Practice 
ด๎านการพัฒนาครูผู๎สอน 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร๑ 
วิทยาศาสตร๑ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ 
การงานอาชีพ 
พระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร๑ 
บาลี 

นางสาวชนัญชิดา 
นายอภิชาติ 
นางสาววันวิสาข๑ 
นางสาวประกายดาว 
นายศาสตรา 
นางสาวกรกมล 
นางสาวสุปราณี 
นายเอกชัย 
พระปลัดเกียรติชัย 
นายกิตติพัฒน๑ 

สีตะวัน 
แสงจันทร๑ 
สมบูรณ๑ 
รักษาพรมราช 
โกษาวัง 
ละคํามา 
บุพชาติ 
กฤษฎา 
อิสสฺรธมฺโม 
พํุมจําปา 

โลํห๑รางวัล 
 Best Practice 
ด๎านการพัฒนา
ครูผู๎สอน 
 

 



 

2. ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร 

 2.1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

รายการ จํานวนพระภิกษุ จํานวนคฤหัสถ๑ รวม 
ชาย หญิง 

ผู๎บริหาร 1 - - 1 
ครูประจํา 1 3 5 9 
ครูพิเศษ 2 2 1 5 

ครูภาษาบาลี - 1 - 1 
ฯลฯ - - - 16 

 

 2.2  ข้อมูลผู้บริหาร 

       (1)   ผู๎จัดการ  

   ผู๎จัดการโรงเรียน ชื่อ – ฉายา   พระครูอภิวัฒน๑นิรันดร๑ 

   อายุ  40  ปี  พรรษา  20  ปี     

   วิทยฐานะ   นธ.  เอก 

   วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก การสอนสังคม 

       สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ     

สังกัดวัดศาลาไชย  ตําบลศาลา  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

ได๎รับแตํงตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  20  มิถุนายน  2559 

       (2)   ผู๎อํานวยการสถานศึกษา  

   ผู๎อํานวยการโรงเรียน ชื่อ – ฉายา  พระครูอภิวัฒน๑นิรันดร๑ 

   อายุ  40  ปี  พรรษา  20  ปี     

   วิทยฐานะ   นธ.  เอก 

   วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก การสอนสังคม 

       สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ     

สังกัดวัดศาลาไชย  ตําบลศาลา  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

ได๎รับแตํงตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  20  มิถุนายน  2559 

        

 

 

  



 

 2.3  ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ- ฉายา-นามสกุล อา
ยุ 

วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก วิชาที่สอน 

จํานวน
คาบท่ี
สอน/

สัปดาห๑ 

วัน/
เดือน/
ปี ที่

แตํงตั้ง ทา
งโล

ก 

ทา
งธ

รร
ม 

1 พระปลัดเกียรติชัย     อิสฺสรธมฺโม 30 ป.ตรี 
นธ.
เอก 

ศาสนา ประวัติศาสตร๑ 7 
20 มิ.ย 
2559 

2 นายศาสตรา  โกษาวัง 26 ป.ตรี - พลศึกษา 
สุขศึกษา, 

ศิลปะ 
17 

20 มิ.ย 
2559 

3 นางสาวกรกมล  ละคํามา 28 ป.ตรี - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 28 
20 มิ.ย 
2559 

4 นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช 33 ป.ตรี 
ธศ.
เอก 

รัฐศาสตร๑ สังคม 19 
7 ธ.ค. 
2560 

5 นางสาวสุปราณี  บุพชาติ 40 ป.ตรี - การบัญชี 
การงานอาชีพฯ, 
คอม , สหกรณ๑ 

25 
7 ธ.ค. 
2560 

6 นายเอกชัย  กฤษดา 33 ป.โท 
นธ.
เอก 

รัฐประศาสน
ศาสตร๑ 

พระพุทธศาสนา 19 
15 มิ.ย 
2561 

7 นางสาววันวิสาข๑  สมบูรณ๑ 30 ป.ตรี - ฟิสิกส๑ 
วิทยาศาสตร๑ 

โครงงาน STEM 
29 - 

8 นางรวิวรรณ  วิทยา 54 ป.ตรี - ประวัติศาสตร๑ 
ภาษาไทย  

ภาษาไทยเสริม 
28 - 

9 นายอภิชาติ  แสงจันทร๑ 24 ป.ตรี - คณิตศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑  

โครงงาน STEM 
29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4  ครูพิเศษ  

ที ่ ชื่อ- ฉายา-นามสกุล อายุ 

วุฒิการศึกษา 
สาขา

วิชาเอก 
วิชาที่สอน 

จํานวน
คาบท่ี
สอน/

สัปดาห๑ 

วัน/เดือน/ปี ที่
แตํงตั้ง ทางโลก ทางธรรม 

1 พระครูวิจติรพัฒนวิมล  พธ.บ. นธ.เอก ศาสนา กระทู๎ธรรมตรี 1 16 พ.ค. 2561 
2 พระสมุห๑ภานุพงษ๑  อส.บ. นธ.เอก ศาสนา กระทู๎ธรรมโท 1 16 พ.ค. 2561 
3 นายเจริญ  นุชนิยม  พธ.ด. -  ธรรมวินัย 7 16 พ.ค. 2561 
4 นางสุพิน  พีระเชื้อ  คบ. - สังคม พระพุทธศาสนา 6 16 พ.ค. 2561 

2.5  ครูบาลี   

ที ่ ชื่อ- ฉายา-นามสกุล อา
ยุ 

วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก วิชาที่สอน 
จํานวนคาบ

ที่สอน/
สัปดาห๑ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่แตํงตั้ง 

ทา
งโล

ก 

ทา
งธ

รร
ม 

1 นายกิตติพัฒน๑  พํุมจําปา 47 ป.ตรี ป.ธ.6 พระพุทธศาสนา ภาษาบาลี 27 15 มิ.ย 2561 
 

3.  ข้อมูลผู้เรียน 

 3.1   จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559-2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
มัธยมศึกษาปีที่  1 21 35 48 
มัธยมศึกษาปีที่  2 19 20 34 
มัธยมศึกษาปีที่  3 19 16 19 
รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 59 71 101 
มัธยมศึกษาปีที่  4 14 19 14 
มัธยมศึกษาปีที่  5 9 13 9 
มัธยมศึกษาปีที่  6 6 9 10 
รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 41 33 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 88 112 134 

 

  

 

 

 



3.2   อัตราส่วน ครู:นักเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ปีการศึกษา อัตราส่วน ครู:นักเรียน 
2559 1:9 
 2560 1:11 
2561 1:13 

    

 3.3  ภูมิล าเนาของผู้เรียน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนนักเรียน 
ลําปาง เกาะคา,เสริมงาม,สบปราบ เกาะคา,ศาลา,

ลําปางหลวง,เสริม
ซ๎าย,เสริมขวา,เสริม
กลาง,ทุํงงามหลวง,
หนองบัวแดง,
บ๎านหลําย 

108 

ลําพูน ลี้ นาทราย 9 
เชียงใหมํ อมก๐อย แมํโขง,แมํสะเต,นา

เกรียน 
16 

ตาก ทําสองยาง แมํสอง 1 
      

 3.4   รายชื่อวัดที่นักเรียนจ าวัดอยู่ 

ที ่ ชื่อวัด 
จ านวน
นักเรียน 

ระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน(กิโลเมตร) เดินทางมาโรงเรียนโดย 

1 วัดทุํงงามหลวง 12 20.6 รถรับสํง 
2 วัดจอมปิง 3 11.0 รถรับสํง 
3 วัดจู๎ดหลวง 1 11.1 รถรับสํง 
4 วัดดอนแก๎ว 3 23.6 รถรับสํง 
5 วัดดอยเสริม 2 25.5 รถรับสํง 
6 วัดถ้ําขุมทรัพย๑ 1 17.5 รถรับสํง 
7 วัดทุํงไผํ 7 32.1 รถรับสํง 
8 วัดนทีวังการาม 2 28.0 รถรับสํง 
9 วัดนาแก๎วตะวันออก 2 8.8 รถรับสํง 
10 วัดนาแก๎วตะวันตก 8 10.8 รถรับสํง 
11 วัดนางเหลียว 1 9.9 รถรับสํง 
12 วัดนาเดา 1 29.9 รถรับสํง 
13 วัดนาปงหาญ 1 17.4 รถรับสํง 



ที ่ ชื่อวัด 
จ านวน
นักเรียน 

ระยะทางจากวัดถึงโรงเรียน(กิโลเมตร) เดินทางมาโรงเรียนโดย 

14 วัดนาเอี้ยง 1 26.1 รถรับสํง 
15 วัดน้ําผึ้งชาวไรํอ๎อย 11 4.0 รถรับสํง 
16 วัดบ๎านฝึ้งนาเกลือ 1 11.1 รถรับสํง 
17 วัดบ๎านมั่ว 2 20.6 รถรับสํง 
18 บ๎านม๎าใต๎ 1 10.6 รถรับสํง 
19 วัดม๎าเหนือ 2 12.5 รถรับสํง 
20 วัดแมํไฮ 4 11.3 รถรับสํง 
21 วัดไรํอ๎อย 3 5.0 รถรับสํง 
22 วัดศรีดอนชัย 4 28.7 รถรับสํง 
23 วัดศรีลังกา 2 30.0 รถรับสํง 
24 วัดสบปุง 1 600 เมตร รถรับสํง 
25 วัดหนองแหวน 1 8.3 รถรับสํง 
26 วัดหาดปู่ด๎าย 4 8.8 รถรับสํง 
27 วัดศาลาเม็ง 3 7.9 รถรับสํง 
28 วัดศาลาไชย 20 7.4 รถรับสํง 
29 วัดศาลาหม๎อ 4 7.5 รถรับสํง 
30 วัดศาลาบัวบก 2 8.1 รถรับสํง 
31 วัดบ๎านสาด 4 11.6 รถรับสํง 

32 วัดปงแพํง 4 31.0 รถรับสํง 

33 วัดป่าแข 3 8.3 รถรับสํง 

34 วัดปงป่าป๋อ 2 32.3 รถรับสํง 

35 วัดผาลาด 4 30.4 รถรับสํง 

36 วัดพระธาตุลําปางหลวง 5 5.9 รถรับสํง 

37 สํานักสงฆ๑ชัยยะมังคะระราม 2 36.2 รถรับสํง 

 

 3.5   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา จากการประเมินรอบที่ 3 โดย สมศ.  

  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2559 จึงยังไมํได๎รับการประเมินจาก สมศ. 

แตํแนวทางการประเมินและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน ในสํวนงานวิชาการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา

ได๎จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเตรียมพร๎อมรับการประเมินจาก สมศ. 

 

 

 

  



ตอนที่  2 

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านผู้เรียน 
 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
คณิตศาสตร๑ 17.02 40.10 42.11 
ภาษาไทย 27.08 8.33 26.32 
ภาษาอังกฤษ 37.95 5.69 33.68 
วิทยาศาสตร๑ 33.16 42.06 24.74 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27.77 38.49 13.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 26.02 22.67 37.37 
ศิลปะ 47.13 45.34 46.32 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.07 52.07 37.37 
 

1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
คณิตศาสตร๑ 60.00 35.42 48.44 
ภาษาไทย 36.48 11.50 48.44 
ภาษาอังกฤษ 11.29 10.42 3.13 
วิทยาศาสตร๑ 52.40 37.83 32.81 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.37 26.03 72.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 42.59 44.60 69.70 
ศิลปะ 39.44 54.22 78.79 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 73.52 48.43 34.38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET 

 2.1   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 
ภาษาไทย 18 41.39 56.56 43.08 56.33 54.42 
คณิตศาสตร๑ 18 20.22 31.81 23.23 31.59 30.04 
วิทยาศาสตร๑ 18 32.00 37.34 30.24 37.36 36.10 
ภาษาอังกฤษ 18 27.00 29.70 25.69 29.83 29.45 

ภาพรวมเฉลี่ย 30.15 38.85 30.56 38.78 37.50 
            

2.2   ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 
ภาษาไทย 10 31.67 49.53 34.09 49.09 47.31 
คณิตศาสตร๑ 10 18.61 32.44 18.35 32.19 30.72 
วิทยาศาสตร๑ 10 19.20 32.40 24.65 31.68 30.51 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 30.00 36.19 30.94 36.06 35.16 
ภาษาอังกฤษ 10 19.58 32.70 21.85 32.09 31.41 

ภาพรวมเฉลี่ย 23.81 36.65 25.98 36.22 35.02 
 

2.3   ผลการประเมิน O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปีย้อนหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ภาษาไทย 34.15 36.08 41.39 
คณิตศาสตร๑ 20.80 14.00 20.22 
วิทยาศาสตร๑ 29.08 28.00 32.00 
สังคมศึกษา 41.54 - - 
ภาษาอังกฤษ 28.15 28.33 27.00 
 

 

 

 

 

 



2.4   ผลการประเมิน O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปีย้อนหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ภาษาไทย 50.25 32.00 31.67 
คณิตศาสตร๑ 21.25 13.61 18.61 
วิทยาศาสตร๑ 27.00 23.59 19.20 
สังคมศึกษา 36.25 31.78 30.00 
ภาษาอังกฤษ 21.25 22.50 19.58 
          

3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ B-NET 

 3.1   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด กลุ่ม 6 ภาค ประเทศ 
บาลี 18 28.76 35.27 34.38 34.27 34.11 
ธรรม 18 39.18 44.90 43.12 41.47 40.82 
พุทธประวัติ 18 47.65 48.50 42.01 38.60 37.03 
วินัย 18 50.71 43.56 39.76 37.28 36.59 

ภาพรวมเฉลี่ย 41.56 43.06 39.82 37.91 37.14 
 

3.2   ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด กลุ่ม 6 ภาค ประเทศ 
ภาษาบาลี 10 27.90 32.73 30.73 31.35 31.96 
ธรรม 10 38.60 45.34 41.13 39.47 38.62 
พุทธประวัติ 10 46.80 52.37 47.80 45.65 43.62 
วินัย 10 57.00 50.78 44.33 42.42 41.90 

ภาพรวมเฉลี่ย 35.60 45.31 40.99 39.72 39.03 
 

3.3   ผลการประเมิน B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปีย้อนหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ภาษาบาลี 28.31 28.31 28.76 
ธรรม 34.77 34.77 39.18 
พุทธประวัติ 29.54 29.54 47.65 
วินัย 28.36 28.36 50.71 



 

3.4   ผลการประเมิน B-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปีย้อนหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ภาษาบาลี 30.75 23.78 27.90 
ธรรม 35.50 36.22 38.60 
พุทธประวัติ 46.00 36.22 46.80 
วินัย 34.00 34.22 57.00 
 

4.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ผู้เรียนที่คุณภาพระดับดีขึ้นไป (3ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
มัธยมศึกษาปีที่  1 100 100 97.62 
มัธยมศึกษาปีที่  2 100 100 96.55 
มัธยมศึกษาปีที่  3 100 100 94.44 
มัธยมศึกษาปีที่  4 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  5 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  6 100 100 100 

 

5.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน : ผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป (3ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
มัธยมศึกษาปีที่  1 100 100 90.48 
มัธยมศึกษาปีที่  2 100 100 96.55 
มัธยมศึกษาปีที่  3 100 100 94.44 
มัธยมศึกษาปีที่  4 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  5 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  6 100 100 100 

 

 

 

 

 

 



 

6.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน : ผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป (3ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
มัธยมศึกษาปีที่  1 100 100 83.22 
มัธยมศึกษาปีที่  2 100 100 94.55 
มัธยมศึกษาปีที่  3 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  4 100 100 98.64 
มัธยมศึกษาปีที่  5 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีที่  6 100 100 100 

 

7.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน  (3ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับผ่านขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
มัธยมศึกษาปีที่  1 100 100 97.61 
มัธยมศึกษาปีที่  2 100 100 98.27 
มัธยมศึกษาปีที่  3 100 100 94.44 
มัธยมศึกษาปีที่  4 100 100 83.33 
มัธยมศึกษาปีที่  5 100 100 88.88 
มัธยมศึกษาปีที่  6 100 100 100 

 

8. ข้อมูลสุขภาพ 

     8.1  ข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง 

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

ข้อมูลด้านสุขภาพ  (ร้อยละ) 
หม

าย
เห

ตุ น้ าหนัก ส่วนสูง 

ตา
มเ

กณ
ฑ์ 

% 

ไม
่ตา

มเ
กณ

ฑ ์

% 

ตา
มเ

กณ
ฑ์ 

% 

ไม
่ตา

มเ
กณ

ฑ ์

% 

มัธยมศึกษาปีที่  1 48 42 87.50 6 12.50 42 87.50 6 12.50  
มัธยมศึกษาปีที่  2 34 29 85.29 5 14.70 31 91.18 3 8.82  
มัธยมศึกษาปีที่  3 19 15 78.95 4 21.05 17 89.47 2 10.53  
สรุปมัธยมศึกษาตอนต้น 101 86 85.15 15 14.85 90 89.11 11 10.89  
มัธยมศึกษาปีที่  4 14 8 57.14 6 42.85 12 85.71 2 14.29  
มัธยมศึกษาปีที่  5 9 8 88.88 1 11.11 5 55.55 4 44.44  
มัธยมศึกษาปีที่  6 10 2 20.00 8 80.00 5 50.00 5 50.00  



สรุปมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 18 54.55 15 45.46 22 66.67 11 33.33  
สรุปรวมทั้งหมด 134 104 77.61 30 26.19 112 83.58 22 16.41  

      

8.2  สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล  

เดือน จ านวน อาการที่เจ็บป่วย การปฐมพยาบาล ยาที่รักษาอาการเจ็บป่วย 

มิถุนายน 
8 เป็นไข๎/ไอ 

รักษาตามอาการ 
ยาพาราเซตามอล/ยาแก๎ไอ 

4 ท๎องเสีย/หกล๎ม ยาธาตุน้ําขาว/ยาแผลแดง 
กรกฎาคม 10 ผื่นคัน/ไอ/ปวดศีรษะ รักษาตามอาการ ยาพาราเซตามอล/คาลาไมล๑ 

สิงหาคม 
4 ท๎องเสีย/ผื่นคัน 

รักษาตามอาการ 
ยาธาตุน้ําขาว/คาลาไมล๑ 

5 เป็นไข๎/ไอ ยาพาราเซตามอล/ยาแก๎ไอ 
พฤศจิกายน 3 ได๎รับบาดเจ็บจากของมีคม รักษาตามอาการ ยาแผลเหลือง 

ธันวาคม 5 ท๎องเสีย/หกล๎ม รักษาตามอาการ ยาธาตุน้ําขาว/ยาแผลแดง 

มกราคม 
3 ปวดศีรษะมีไข๎ 

รักษาตามอาการ 
ยาแก๎แพ๎/ยาพาราเซตามอล 

2 ได๎รับบาดเจ็บจากของมีคม ยาแผลเหลือง/แผลแดง 
กุมภาพันธ๑ 4 ปวดศีรษะมีไข๎ รักษาตามอาการ ยาแก๎แพ๎/ยาพาราเซตามอล 

 

9. จ านวนผู้เรียนที่ลาออกกลางคัน  (3 ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที่

ออกกลางคัน 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 -  35 2  48 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 - 20 1 34 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 - 16 1 19 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 1 19 1 14 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 - 13 3 9 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 - 9 - 10 - 

รวมจ านวน
ทั้งหมด 

88 1 1.14 112 8 7.14 134 14 10.45 

 

 

 

 

 



10.  สถิติการขาดเรียน 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที ่
ขาดเรียน 

(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที ่
ขาดเรียน 

(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 
 

จ านวนที่
นักเรียนที ่
ขาดเรียน 

(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 159 1.89 35 296 2.11 48 377 1.96 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 164 2.16 20 245 3.06 34 418 3.07 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 132 1.74 16 211 3.30 19 285 3.75 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 177 3.16 19 321 4.22 14 281 5.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 105 2.92 13 289 5.56 9 255 7.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 98 4.08 9 107 2.97 10 109 2.73 

รวมจ านวน
ทั้งหมด 

88 835 2.37 112 1469 3.28 134 1,725 3.22 

 

11.  จ านวนผู้เรียนจบหลักสูตร (3 ปีย้อนหลัง) 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที ่

จบการศึกษา 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที ่

จบการศึกษา 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนที่
นักเรียนที ่

จบการศึกษา 
(รูป) 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 19  15 15  19 19  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 6 9 9 10 10 

รวมจ านวน
ทั้งหมด 

25 25 100 24 24 100 29 29 100 

 

12.   สถานภาพของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (3 ปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

ลาสิกขาบทแล้ว
เรียนต่อ 

 
 

ลาสิกขาบทแล้ว
ประกอบอาชีพ 

ด ารงสมณเพศ
แล้วเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษา 

ด ารงสมณเพศแต่
ไม่เรียนต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 6 2 33.33 3 50.00 1 16.67 - - 
ปีการศึกษา 2560 9 7 77.78 2 22.22 - - - - 
ปีการศึกษา 2561 10 7 70.00 1 10.00 2 20.00 - - 
 



 

ตอนที่  3 

ข้อมูลสารสนเทศด้านคร ู
1. รายช่ือครูผู้สอนปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ วิชาเอก 
ระดับชั้น
ที่สอน 

วิชาที่สอน 
ประสบการณ์

การสอน 
(ปี) 

1 พระปลัดเกียรติชัย     อิสฺสรธมฺโม 30 ศาสนา ม.1-ม.6 ประวัติศาสตร๑ 7 ปี 
2 นายศาสตรา  โกษาวัง 26 พลศึกษา ม.1-ม.6 สุขศึกษา, ศิลปะ 3 ปี 
3 นางสาวกรกมล  ละคํามา 28 ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ 4 ป ี
4 นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช 34 รัฐศาสตร๑ ม.1-ม.6 สังคม 6 ป ี
5 นางสาวสุปราณี  บุพชาติ 40 การบัญชี ม.1-ม.6 การงานอาชีพฯ, 

คอม , สหกรณ๑ 
7 ปี 

6 นายเอกชัย  กฤษดา 33 รัฐประศาสน
ศาสตร๑ 

ม.1-ม.6 พระพุทธศาสนา 3 ป ี

7 นางสาววันวิสาข๑  สมบูรณ๑ 30 ฟิสิกส๑ ม.1-ม.6 วิทยาศาสตร๑ 7 ป ี
8 นายกิตติพัฒน๑  พํุมจําปา 47 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.6 ภาษาบาลี 12 ปี 
9 นางรวิวรรณ วิทยา 54 ประวัติศาสตร๑ ม.1-ม.6 ภาษาไทย 23 ปี 

 

2.  ข้อมูลการพัฒนาครู ปีการศึกษา 2561 

     2.1 การเข้ารับการอบรม เข้าร่วมประชุม 

วัน เดือน ปี เรื่อง 
วิทยากร/หน่วยงานที่

จัดอบรม 
ผู้รับการอบรม สถานที่อบรม 

27-29 เม.ย 
61 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนายทะเบียน
และE-Citizen 

สํานักงานกลุํมโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุํมที่ 6 

นายอภิชาติ แสงจนัทร๑ 
นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

โรงแรมคงการ๑เด๎น
วิว อ.เมือง จ.
เชียงราย 

1-3 พ.ค.61 โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานกลุํมโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุํมที่ 6 

นางสาวสุปราณี บุพชาติ ห๎องประชุม 
โรงแรมแพรํนครา 
อ.เมือง จ.แพรํ 

6-8 พ.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา รุํนที่4 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหํงชาติสํานักงานกลุํม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุํม
ที่ 6 

นางสาวกรกมล ละคํามา 
นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

ห๎องประชุม 
โรงแรมแพรํนครา 
อ.เมือง จ.แพรํ 



วัน เดือน ปี เรื่อง 
วิทยากร/หน่วยงานที่

จัดอบรม 
ผู้รับการอบรม สถานที่อบรม 

6 ส.ค.61 การประชุมชี้แจงให๎ความรู๎งาน
ประกันสังคมประจําปี2561 

สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดลําปาง 

นางสาวกรกมล ละคํามา ห๎องจันผา โรงแรม
เวียงลคอร อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

19 พ.ค.61 โครงการสํงเสริมกิจกรรม
สหกรณ๑นักเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม ตามโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร(กพด) 

กรมสํงเสริมสหกรณ๑
จังหวัดลําปาง 

นางสาวกรกมล ละคํามา 
นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

โรงเรียนวัดพระ
แก๎วดอนเต๎าสุชาดา
ราม อ.เมือง  
จ.ลําปาง 

3-5 ส.ค.61 โครงการพัฒนาครูผู๎สอน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และ
เทคโนโลยีและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุํมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรท กลุํมท่ี6 

สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นายอภิชาติ แสงจนัทร๑ 
นางสาววนัวิสาข๑ สมบูรณ๑ 

โรงแรมกลีนเลค  
อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 

25-28 ก.ย.
61 

ประชุมปฏิบัติการแผนการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLIT/DLTV สําหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รํวมกับสํานักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกรกมล ละคํามา 
นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

โรงแรมเทวราช  
อ.เมือง จ.นําน 

29ก.ย.-3
ต.ค.61 

ประชุมปฏิบัติการโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนB-NET โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหํงชาติสํานักงานกลุํม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุํม
ที่ 1 

นายกิตติพฒัน๑ พุํมจาํปา โรงแรม เดอะรอยัล
เจมส๑กอล๑ฟ รีสอร๑ท 
อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 

3-11ธ.ค.61 โครงการอบรมยกระดับ
ประสิทธิภาพครูสอนวิชาบาลีใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2561 

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหํงชาติรํวมกับ
สํานักงานแมํกองบาลี
สนามหลวง 

นายกิตติพฒัน๑ พุํมจาํปา ศาลาศตมานุสรณ๑ 
(ศาลาเรือนไทย) 
วัดปากน้ํา กทม. 

 

 

 



2.2  การศึกษาดูงาน 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีศึกษาดูงาน รายช่ือผู้ไปศึกษาดูงาน สถานที่ศึกษาดูงาน 
12 กันยายน 2561 ทัศนศึกษาแหลํงการเรียนรู๎ คณะครูและนักเรียน พิพิธภัณฑ๑ซากดึกดําบรรพ๑ 

ธรณีวิทยา และธรรมชาติ
วิทยา จังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลศาลา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

16 ตุลาคม 2561 โครงการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงสามเณรแกนนํา 

พระครูอภิวัฒน๑นิรันดร๑ 
นางรวิวรรณ วิทยา 
สามเณรวชิรวิชญ๑  พรมยศ 

โครงการเดินตามรอยพํอ 
ร๎อย.ฝรพ.3 

16 กุมภาพันธ๑ 2562 ทัศนศึกษาแหลํงการเรียนรู๎  คณะครูและนักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
 

      2.3   การรับการนิเทศจากผู้นิเทศภายนอก 

วัน เดือน ปี เรื่อง ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
26 มิถุนายน 2561 การดําเนินงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยการใช๎DLIT ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ 

นายทวีศักดิ์ วงศ๑บาตร 
รองผู๎อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2 

คณะครูโรงเรียนเกาะคา
ปริยัติศึกษา 

3 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
DLITและDLTV  สําหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

นายสมเกียรติ ชอบและ
คณะ 
 

คณะครูโรงเรียนเกาะคา
ปริยัติศึกษา 

28 สิงหาคม 2561 กํากับติดตามคุณภาพการศึกษาและ
ฝ่ายงานตํางๆ  

พระครูถาวรรัตนานุกิจ 
ประธานกลุํมโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
กลุํมท่ี 6 

คณะครูโรงเรียนเกาะคา
ปริยัติศึกษา 

 

3.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ เรื่อง ชั้น,วิชา ผู้วิจัย 
1 เทคนิคการใช๎กลุํมสัมพันธ๑ โดยเพื่อนชํวยเพื่อนใน

วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้น ม.2 
วิชาพระพุทธศาสนา
ระดับชั้น ม.2 

นายเอกชัย กฤษฎา 

2 การพัฒนาทักษะในการเขียนตัวหนังสือให๎ถูกต๎อง
สวยงาม 

วิชาภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.1 

นางรวิวรรณ วิทยา 



ที ่ เรื่อง ชั้น,วิชา ผู้วิจัย 
3 การแก๎ปัญหานักเรียนสอบบาลีสนามหลวงไมํผําน วิชาภาษาบาลี  

ระดับชั้น ม.5 
นายกิตติพัฒน๑ พํุมจําปา 

4 การทดลองใช๎สื่อการสอนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 
เรื่องชั้นบรรยากาศในการพัฒนาการเรียนรู๎ 

วิชาวิทยาศาสตร๑  
ระดับชั้น ม.1 

นางสาววันวิสาข๑ สมบูรณ๑ 

5 การใช๎เกมคําศัพท๑ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎คําศัพท๑ภาษาอังกฤษ 

วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม.1 

นางสาวกรกมล ละคํามา 

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ด๎วยวิธีการสอบยํอยทุกสัปดาห๑กับวิธีทดสอบเม่ือ
จบหนํวยการเรียนของนักเรียน 

วิชาสังคมศึกษา  
ระดับชั้น ม.1 

นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช 

7 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร๑(โปรแกรม 
word) เรื่องการจัดรูปเลํมรายงาน การใสํข๎อความ
หัวและท๎ายกระดาษ การใสํเลขหน๎าเอกสาร 

วิชาการงานอาชีพ  
ระดับชั้น ม.5 

นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่  4 

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อ 1  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวางแผนอัตรากําลัง

และการกาํหนดตําแหนํง 

2. การสรรหาและการ

บรรจุแตํงตั้ง 

3. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

4. การวินยัและการรักษา

วินัย 

5. การจัดระบบและการ

จัดทําทะเบียนประวัติครู

และนักเรียน 

6. งานสํงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

7. งานปกครอง 

8. งานสํงเสริมกิจกรรม

นักเรียน 

9. งานพัฒนาศักยภาพครู

และนักเรียน 

10. งานสวัสดิการครูและ

นักเรียน 

11. งานครูเวรและสภา

นักเรียน 

12. งานป้องกันยาเสพติด 

13.งานอื่นๆที่ได๎รับ

มอบหมาย 

 

1.การจัดทํากรอบ

งบประมาณการจําย 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การบริหารการเงิน 

4. การบริหารการบัญช ี

5.การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย๑ 

6. การรายงานงบประมาณ 

7. การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

8. การตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินประสิทธภิาพ

การใช๎จํายงบประมาณ 

9.งานอื่น ๆ ที่ได๎รับ

มอบหมาย 

 

1. งานธุรการ 

2. งานเลขานุกาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขาํย

ข๎อมูลสารสนเทศ 

4. งานพัฒนาเครือขํายการศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค๑กร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การสํงเสริมสนับสนุนด๎าน

วิชาการ 

8.งานอาคารสถานที่

สภาพแวดล๎อม 

9. งานสํามะโน-ทะเบียนนักเรียน 

10. งานประชาสัมพันธ๑การศึกษา 

11. การสํงเสริมการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องค๑กร หนํวยงาน

และสถาบัน สังคม อื่นที่จัด

การศึกษา 

12. งานประสานราชการกับ     

เขตพื้นที่การศึกษาและหนวํยงาน

อื่นๆ 

13. งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย 

1.การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ๎

3. การวัดผล ประเมินผลเทียบ

โอนผลการเรียน 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

6. การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. ระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

10. การสํงเสริมความรู๎ด๎าน-

วิชาการแกํชุมชน 

11. การประสานความรํวมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการ กับ

สถานศึกษาอื่น 

12. การสํงเสริมและสนับสนุน  

งานวิชาการแกํบุคคล

ครอบครัว องค๑กร หนํวยงาน 

และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

13.งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย 

 

   ฝ่ายวชิาการ      

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

  ฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ 

  ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

ผู้แทนผู้รับ

ใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการ

โรงเรียน 

กรรมการจัดการ

ศึกษา ชมรมศษิย์เก่า 
 

ชมรมผู้ปกครอง

นักเรยีน 



 

ข้อ 2  โครงการ/กิจกรรม/งานที่สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

         สถานศึกษา ปีการศึกษา 

มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/งาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
 

          1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 
 
 

โครงการพัฒนาการอํานการเขียนการสื่อสารและการคิด
คํานวณ 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี 
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
โครงการพัฒนางานวิชาการ 
โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของ
สามเณร 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   ของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 
 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎ 
โครงการสํงเสริมความรํวมมือในการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

โครงการพัฒนาการคิด 
โครงการพัฒนาการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ 
โครงการเสริมสร๎างศักยภาพของผู๎เรียนทางการอาชีพ 
โครงการศาสตร๑พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่  4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี 
                   ประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

3.   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวําระดับดี  ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี  มาตรฐานที่ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ อยูํในระดับดี มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายใน

ที่มีประสิทธิผล อยูํในระดับดี 
 

 

 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ทุกกิจกรรมนักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิด
ทักษะ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารนักเรียนทุกคนสามารถใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ B-net ในทุกรายวิชา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล๎ว มี
การจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาไทยในทุกระดับชั้น
โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร๑ 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. จากการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม(รุกขมูล) นักเรียน
สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนบนความแตกตํางได๎อยํางมี
ความสุข 
2. การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน ทําให๎ครูได๎ทราบ
ถึงพ้ืนฐานความเป็นอยูํของนักเรียน เพ่ือนํามาใช๎ใน
การเรียนการสอนและนําไปสูํการชํวยเหลือนักเรียน
ตํอไป 
3. นักเรียนมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมจนเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษ๑ธรรมชาติทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
การอํานควรมีกิจกรรมที่มีการสํงเสริมการอํานในทุก
ระดับชั้น เนื่องด๎วยมีเด็กท่ีมาจากชนเผําซึ่งมีปัญหาใน
การอํานจึงควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ด๎านกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพนักเรียนที่ไมํเป็นไป
ตามเกณฑ๑  
2. พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ตามหลักสูตรให๎ครบทุกคุณลักษณะ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    โรงเรียนมีการประชุมระดมความคิด เพ่ือให๎ทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมในการกําหนดวิสัยทัศน๑  พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการจัดทําแผนปฏิบัติ การ
ประจําปีที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการขอ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี ให๎สอดคล๎อง
กับบริบทของโรงเรียน 
2. ควรวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศให๎มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย นําไป
ประยุกต๑ใช๎ได๎ และดําเนินการอยํางเป็นระบบ 
3. ควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี และเปิด
โอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 
 
 
 
 
 



ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงงาน 6 กลุํมสาระ
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ   
2. ครูสร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนการสอนทําให๎
นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
3. การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย 
4. นักเรียนมีการใช๎ความรู๎ทั้ง 4 แขนงในการแก๎ปัญหา
สถานการณ๑ในชีวิตจริงโดยการคิดวิเคราะห๑และสร๎าง
นวัตกรรมเพ่ือชํวยแก๎ปัญหาได๎ 
5. นักเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ผลงานในการ
ประดิษฐ๑นวัตกรรมใหม ํ

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. ครูควรนํางานวิจัยในชั้นเรียนที่จัดทํามาทําการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานวิจัยรํวมกัน 
2. ควรจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู๎ที่ครอบคลุมด๎านความรู๎ ทักษะ และเจตคติ 
และครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
          โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปี 2560 
 มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 มาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
จัดทํารายงานการประเมินตนเองในสถานศึกษา SAR 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 - แผนระยะยาว 5 ปี  
 - แผนปฏิบัติการประจําปี /แผนระยะยาว 
2. มีนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 
3. มีการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยํางน๎อยปีละ 
1 ครั้ง 
4. นําผลการประเมินตนเองไปจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 

4.   งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

      4.1  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 4.1.1 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน   ตําแหนํง ประธานกรรมการ 

 4.1.2 นายพิเชษฐ๑  ทินอยูํ    ตําแหนํง ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

 4.1.3 พระปลัดเกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม  ตําแหนํง กรรมการ 

 4.1.4 นายเอกชัย  กฤษฎา   ตําแหนํง กรรมการ 

 4.1.5 นายประยูร  ชุํมใจ    ตําแหนํง กรรมการ 

4.1.6 นายสุนทร  แจํมสวําง   ตําแหนํง กรรมการ 

4.1.7 นายประภาส  ปวนวันประสม  ตําแหนํง กรรมการ 

4.1.8 นางพิมร  นพทศพร    ตําแหนํง กรรมการ 

4.1.9 พระครูอภิวัฒน๑นิรันดร๑   ตําแหนํง กรรมการและเลขานุการ 



      4.2  รายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี หัวข้อการประชุม 
1 14 พฤษภาคม 2561 การรับรองแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา2561-2564 

รายงานผลการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผํานมาและแนวทางการดําเนินงาน 
 

4.3   ข้อมูลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 1 
 

 
625,290 

งบดําเนินการ 

 คําตอบแทนครู 

 คําใช๎จํายพื้นฐาน 

 คําภัตตาหารเพล 

 
252,000 
128,010 
245,280 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 2 
 

 
586,170 

งบดําเนินการ 

 คําตอบแทนครู 

 คําใช๎จํายพื้นฐาน 

 คําภัตตาหารเพล 

 
236,250 
119,970 
229,950 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 3 
 

 
586,170 

งบดําเนินการ 

 คําตอบแทนครู 

 คําใช๎จํายพื้นฐาน 

 คําภัตตาหารเพล 

 
236,250 
119,970 
229,950 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 4 
 

 
723,540 

งบดําเนินการ 

 คําตอบแทนครู 

 คําใช๎จํายพื้นฐาน 

 คําภัตตาหารเพล 

 
301,500 
123,220 
298,820 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)..... 
1.คําหนังสือเรียน 
2.คําอุปกรณ๑การเรียน 
3.คําไตรจีวร 
4.คําของใช๎สํวนตัว 
5.คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
6.คํากิจกรรมภาษาไทย 
7.คําซํอมแซมปรับปรุง
อาคารเรียน 
งบซํอมแซม ชํางสิบหมูํ 

 
152,789 
48,680 
134,400 
56,000 
98,245 
12,000 
347,000 
 
- 

งบอ่ืน ๆ (ระบุ)…. 
1.คําหนังสือเรียน 
2.คําอุปกรณ๑การเรียน 
3.คําไตรจีวร 
4.คําของใช๎สํวนตัว 
5.คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
6.คํากิจกรรมภาษาไทย 
7.คําซํอมแซมปรับปรุง
อาคารเรียน 
งบซํอมแซม ชํางสิบหมูํ 

 
152,789 
48,680 
134,400 
56,000 
98,245 
12,000 
347,000 
 
- 

รวมรายรับ 3,370,284 รวมรายจ่าย 3,370,284 



 

5.  การนิเทศภายใน 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีนิเทศ ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
1 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง กติกาการเลํน
วอลเลย๑บอลเบื้องต๎น 

นายเอกชัย กฤษฎา นายศาสตรา โกษาวัง 

2 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง การอํานออกเสียงบทร๎อย
กรอง (ประเภทกลอน) 

นางสาวกรกมล ละคํามา นางสาวชนัญชิดา สีตะวัน 
อํุนเรือน 

3 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง การสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ 

นางสาวสุปราณี บุพชาติ พระปลัดเกียรติชัย อิสฺ
สรธมฺโม 

4 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง Superheroes 

นางสาวชนัญชิดา สี
ตะวัน อํุนเรือน 

นางสาวกรกมล ละคํามา 

5 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง พหุพพิหิสมาส 

นางสาวประกายดาว 
รักษาพรมราช 

นายกิตติพัฒน๑ พํุมจําปา 

6 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง กฏหมายคุ๎มครองเด็ก 

นายกิตติพัฒน๑ พํุมจําปา นางสาวประกายดาว 
รักษาพรมราช 

7 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง ระบบนิเวศ 

นายอภิชาติ แสงจันทร๑ นางสาววันวิสาข๑ สมบูรณ๑ 

8 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

พระปลัดเกียรติชัย อิสฺ
สรธมฺโม 

นางสาวสุปราณี บุพชาติ 

9 2 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) เรื่อง เลขยกกําลัง 

นางสาววันวิสาข๑ สมบูรณ๑ นายอภิชาติ แสงจันทร๑ 

 



ตอนที่  5 

ข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้
 

1.  รายการโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- โปรเจคเตอร๑     จํานวน......1......เครื่อง 

- คอมพิวเตอร๑ประจําห๎องเรียน   จํานวน.......0.....เครื่อง 

- วิทยุโรงเรียน     จํานวน.......0.....เครื่อง 

- เครื่องเลํน VCD    จํานวน.......0.....เครื่อง 

- ฯลฯ 

2. ห้องสมุด 

- ขนาดพ้ืนที่     ขนาด.....54.......ตารางวา 

- จํานวนหนังสือ    จํานวน......500......เลํม 

- สถิติการใช๎ห๎องสมุด สรุปเป็นรายเดือน  จํานวน......250......ครั้ง/เดือน 

- จํานวนคอมพิวเตอร๑ เพ่ือการสืบค๎นในห๎องสมุด จํานวน......0......เครื่อง 

- ฯลฯ 

3. ห้องปฏิบัติการ 

- ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑   จํานวน.......1.....ห๎อง 

- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑   จํานวน.......1.....ห๎อง 

- ห๎องปฏิบัติการทางภาษา   จํานวน.......1.....ห๎อง 

- ห๎องพักครู     จํานวน.......1.....ห๎อง 

- ฯลฯ 

4. จ านวนคอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือการเรียนวิชาคอมพิวเตอร๑   จํานวน ......12...เครื่อง 

- เพ่ือการสืบค๎นในห๎องสมุด        จํานวน .....0....เครื่อง 

- เพ่ืองานการเงิน    จํานวน......1.....เครื่อง 

- เพ่ืองานวัดผล    จํานวน......1.....เครื่อง 

- เพ่ืองานสารสนเทศ    จํานวน......1.....เครื่อง 

- ฯลฯ 

 

 

 



5. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (นอกเหนือจาก ข้อ 1 – 4) 

- สวนสมุนไพร 

- ฯลฯ 

6. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

- โครงการเดินตามรอยพํอ ร๎อย.ฝรพ.3 

- เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

7. รายช่ือปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/บุคคลอ่ืนๆ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่/ส านักงาน สาขา/ความช านาญ สอดคล้องกับภาระงาน/กลุ่ม
สาระ 

1 เจ๎าหน๎าเกษตรอําเภอเกาะคา สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
เกาะคา 

การเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่  6 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องรายงานต้นสังกัด 
รางวัล โลํเกียรติยศ อื่นๆ ที่ได๎จากสังกัดอ่ืน 

 
 

 

 


