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โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 
 
 

ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
สังกัดส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 

กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  
 

 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
   สารสนเทศโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษาเล่มนี้   งานสารสนเทศโรงเรียนได้จัดท าข้ึน  โดยมีความมุ่งหมายท่ี
จะแสดงข้อมูล  สถิติ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลโดยท่ัวไปของโรงเรียน  บุคลากร   นักเรียน    ท้ังนี้เพื่อให้โรงเรียนเกาะ
คาปริยัติศึกษา  สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหาร  วินิจฉัย และเห็นภาพรวมของโรงเรียน  แล้วยังช่วยให้
เห็นรายละเอียดบางประการที่หน่วยงานทางการศึกษา และผู้สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
   ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  คณะเจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศได้รับความร่วมมือจาก  ครู  ลูกจ้างประจ า  และ
นักเรียนท่ีให้ข้อมูลและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าเอกสารเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 

งานสารสนเทศ 
             โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าชี้แจง 
  
 สารสนเทศของสถานศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สารสนเทศของสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศ 3 ลักษณะ เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 
 ลักษณะท่ี 1  ข้อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ข้อมูลครู นักเรียน โครงการ/กิจกรรม  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบประมาณ สื่อ แหล่ง
เรียนรู้ เป็นต้น 
 ลักษณะท่ี 2  ข้อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ 
ประเมิน O-NET และ B-NET  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน ข้อมูลสุขภาพอนามัยของผู้เรียนเป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสา
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 ลักษณะท่ี 3  ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี คือ ข้อมูลสารสนเทศลักษณะท่ี 2 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  
เพื่อให้เห็นแนวโน้นของการพัฒนาว่ามีคุณภาพเป็นไปในทิศทางใดท้ังนี้เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสาสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
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ตอนท่ี  1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  (Kokhapariyatsuksa)  
357  หมู่ 2  ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  52130 
โทรศัพท์  054-281506   โทรสาร   -    E-Mail   Kohkapariyat_lampang@hotmail.com    
Website   http://kps.prapariyat.com      Facebook   Kokhapariyatsuksa1 
รหัสหนังสอืสง่ของโรงเรียน  ปส.๐๒๐๖๕๒๐๙  สังกัด   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
เขตพื้นท่ีติดต่อแต่ละทิศ  ทิศเหนือจรดที่ดินนายประชา ธิบประชา 
    ทิศใต้จรดท่ีดินนายทอง วิปโยค 
    ทิศตะวันออกจรดท่ีดินนายจนัทร์ บวงขจร 
    ทิศตะวันตกจรดทางหลวงชนบทสายเกาะคา-เสริมงาม 
จ านวนเนื้อท่ี  2  ไร่  2  งาน  40 ตารางวา   ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ  3 กิโลเมตร 

1.2 สภาพทัว่ไปของชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมีลักษณะ    เป็นชุมชนชนบท  ขนาดเล็ก 
จ านวนประชากรประมาณ         2,000   คน 
อาชพีส าคัญ             ท านา ท าไร่ และท าสวน 
ศาสนา                    พุทธ 
รายได้เฉลี่ยตอ่ครอบครัวตอ่ป ี    50,000  บาท 

1.3 ประวัติความเป็นมาของโรงเรยีน 
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 357 หมู่ 2 ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โดยคณะสงฆ์อ าเภอเกาะคา ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเนื่องด้วยมีนักเรียนจ านวนมากท่ีต้องการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแต่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างอ าเภอ ใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง ประกอบกับอ าเภอเกาะ
คายังไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม    แผนกสามัญศึกษา  
เปิดด าเนินการเรียนการสอน เมื่อวันท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555 เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของนักเรียนในเขตอ าเภอเกาะคา และอ าเภอใกล้เคียง   โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จึงได้เริ่ม
ด าเนินการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

แผนผังโรงเรียนเกาะคาปริยตัิศึกษา 
 

  
        

ห้องน้ า 14 ห้อง  
ห้องอาบน้ า 2 ห้อง 

อาคารส านักงาน 

  
อาคาร 1 ช้ัน  มี 5 ห้องเรียน 
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อาคารเรยีน 2 ชั้น ม ี8 ห้องเรียน 
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เนื้อท่ี    2  ไร่     2    งาน     40 ตารางวา 
ลักษณะอาคารเรยีน   อาคารชัว่คราว จ านวน 5 ห้องเรียน แบบ ป1.ก. 
     อาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน 
จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม        2      หลัง 
จ านวนหอ้งเรียนท้ังหมด              13     ห้อง 
อาคารเรียน 1  มี 5 ห้องเรียน  ประกอบดว้ย ห้องสมุด  , ห้องเรียนกลุ่มสาระสังคม ,  
     ห้อง smart  classroom , ห้องกลุ่มสาระสุขะศึกษา – ศิลปะ  
     ห้องกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
อาคารเรียน 2  มี 2 ชั้น  ชั้นล่าง ประกอบดว้ย ห้องพักครู , ห้องบาลีศึกษา 
     ห้องสหกรณ์ , ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 
         ชั้นบน ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
     ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย , ห้องเก็บของ 



 
 

1.5 เกียรติยศและผลงานดเีด่น จ าแนกรางวัลของสถานศึกษา  
รางวัลดา้นสถานศึกษา 

- พ.ศ.2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน  ประจ าปี 2561 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

- พ.ศ.2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก สพม. เขต 35   

- พ.ศ.2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศึกษา  “สายสัมพันธ์ปริยัติ น าความรู้สู่ชุมชน” ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดล าปาง 

- พ.ศ.2561 ได้รับประกาศโล่รางวัลBest Practice ด้านการพัฒนาครูผู้สอน จาก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง 

- พ.ศ.256๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน  ประจ าปี 256๒ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

- พ.ศ.256๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 6๙ ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก สพม. เขต 35   

- พ.ศ.256๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมศึกษา  “วิถีปริยัติ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา” ประจ าปีการศึกษา 2561 จาก กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดล าปาง 

- พ.ศ.2563 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ท่ีใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลดีเด่น ด้านการพัฒนาครูผู้สอน 

- พ.ศ.2564 ได้รับการประเมินระดับดีมากจากการเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมทางการบริหารจัด
การศึกษาภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ด้านผู้บริหาร 
- พ.ศ.2563 ได้รับรางวัล บุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ สาขาส่งเสริมศาสนาดีเด่น 

 - พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับรางวัลโครงการคุณธรรมแห่งชาติ รางวัลตราชั่งทอง “คุณธรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 
คุณธรรม น าความดี เป็นคนดีของสังคม 
 - พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาของไทย รางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญา
ภิวัฒน์” ประจ าปี ๒๕๖๔ สาขา ผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รางวัลด้านผู้เรียน 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่ม 2 (กลุ่มเถินบุรินทร์) 
ในระหว่างวันท่ี 10-11 กันยายน 2561 ประจ าปีการศึกษา 2561  

               ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรียนล าปางกัลยาณี , โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์   จังหวดัล าปาง 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.
1-ม.3 

67 ทองแดง 7 1. สามเณรพัชระ
พงษ ์ ฟูเอี้ยง 
2. สามเณรรัชต์
พงษ ์ ทัฬหิกรณ์ 
3. สามเณร
อภิสิทธิ ์ จันทวงศ์ 

1. นางสาววันวิ
สาข ์ สมบูรณ ์
2. นาย
อภิชาต ิ แสงจันทร ์
  

2 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม.1-
ม.3 

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

1. นางสาววันวิ
สาข ์ สมบูรณ ์
2. นาย
อภิชาต ิ แสงจันทร ์
  

3 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขัน
อากาศยานบังคับ
ด้วยวิทยุ ประเภท
บินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.
6 

80 ทอง ชนะเลิศ 1. สาม
เณรพิทวัส  อุดม
ทรัพย ์
2. สามเณรวรา
วุฒ ิ เพ็ชรปัญญา 
3. สามเณรไก
รวิชญ ์ พิทักษ์ 

1. นางสาววันวิ
สาข ์ สมบูรณ ์
2. นาย
อภิชาต ิ แสงจันทร ์
  

4 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.
1-ม.3 

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

1. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
2. นายเอก
ชัย  กฤษฎา 

5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อ
ศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวริ์ด) ม.1-
ม.3 

78 เงิน 6 1. สามเณรณัฐ
พงษ ์ แก้วศรีงาม 
2. สามเณรเจษฏา
ชัย  วันด ู
 
 
 

1. นางสาวกร
กมล  ละค ามา 
2. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ



 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
6 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

74 เงิน 4 1. สามเณรจิร
ภัทร  ทิยะ 
2. สามเณร
ภูมินทร์  ถาวร 
3. สามเณร
อนุสรณ ์ ปวนแก้ว 
 
 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ
2. ว่าท่ีร้อยตรี
หญิงชนญัชิดา  สี
ตะวัน อุ่นเรอืน 
  

7 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
สร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 

70 เงิน รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

2 

1. สามเณรวัตฒ์ชร
พงษ ์ อภิวงค์ 
2. สามเณรศรนัย์
พงษ ์ มาสังข์ 
  
 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ
2. นางสาวกร
กมล  ละค ามา 
  

8 การงานอาชีพ การแข่งขัน
ประดษิฐ์ของใช้
จากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรธีร
พล  ทาอาสา 
2. สามเณร
ภูริทัต  ตาต๊ะ 
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
อันดับท่ี 

๑ 

1. สามเณร
มงคล  แก้วบุญเรอืง 
2. สามเณรมินท
ดา  เพ็งอินทร ์
3. สามเณรอัคร
พนธ ์ สะเปาวงศ์ 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

10 การงานอาชีพ การประกวด
โครงงานอาชีพ ม.
4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรน
นทวัฒน์  ปาละอา้ย 
2. สามเณรพัฒน
วงค์  ทาวะลัย 
3. สามเณรวีระ
พล  กาวิโล 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ
2. นาย
ศาสตรา  โกษาวัง 
  

11 การงานอาชีพ การแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบ

80.33 ทอง 4 1. สามเณรกิตติ
พงศ ์ โพธิ์รัตน ์

1. นางสาวกร
กมล  ละค ามา 



 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
ชื้น ม.1-ม.3 2. สามเณรนนัทิ

พัฒน ์ ยะเปียง 
3. สามเณรภัทร
พงษ ์ วงค์น่าน 
 

2. นายกิตติ
พัฒน ์ พุ่มจ าปา 
  

12 การงานอาชีพ การแข่งขันการ
จัดสวนแก้ว ม.4-
ม.6 

89 ทอง 4 1. สามเณรนัท
กร  ทากอง 
2. สามเณร
ศุภชัย  นันกัน 
3. สามเณร
สุวินัย  แปงใจอ้าย 

1. นางสาวกร
กมล  ละค ามา 
2. นายกิตติ
พัฒน ์ พุ่มจ าปา 
  

13 การงานอาชีพ การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

83.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับท่ี 

๑ 

1. สามเณรณัฐ
นนท์  พรมยศ 
2. สามเณรอ
โนทัย  สุขเงินนอน 
3. สามเณร
ไกรสร  สุขเจรญิ 

1. นางสาวสุ
ปราณี   บุพชาต ิ
2. นางสาวกร
กมล  ละค ามา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 6๙ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่ม 2 (กลุ่มเถินบุรินทร์) 

ในวันท่ี ๑๐-๑๑ กันยายน พ.ศ.2๕๖๒ ประจ าปีการศึกษา 25๖๒  
                ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรยีนล าปางกัลยาณี , โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์  จังหวัดล าปาง 

ท่ี รายการกจิกรรมแข่งขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ได้รับรางวัล 
๑. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
๑.๑. การแต่งค าประพนัธ์ประเภท

กาพย์ยานี ๑๑ (๖บท) 
ม.ต้น ส.ณ.วันเฉลิม ปงกาวงค์ เหรียญทองแดง 

ส.ณ.จีรภัทร ทิยะ 
๑.๒. การเขียนเรยีงความ ม.ปลาย ส.ณ.คลังทรพัย์ หล้ามุ้งสาย เหรียญทองแดง 
๑.๓. การคัดลายมือสือ่ภาษาไทย ม.ปลาย ส.ณ.กฤษณะ ตรีประดับกุล เหรียญทองแดง 
๑.๔. การคัดลายมือสือ่ภาษาไทย ม.ต้น ส.ณ.มงคล แก้วบุญเรอืง เหรียญทองแดง 
๒. กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑. การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.ต้น ส.ณ.กฤษกร ปาละอ้าย เหรียญทองแดง 

ส.ณ.พรีภัทร ใจเรอืน 
๒.๒. การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย ส.ณ.นนทวัฒน์ ปาละอ้าย - 
๒.๓. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร ์
ม.ต้น ส.ณ.ชาญชัย เขื่อนแก้ว เหรียญทองแดง 

๒.๔. ม.ปลาย ส.ณ.ภวูดล ค านนท์ 
๓. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓.๑. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง

วิทยาศาสตร ์
ม.ต้น ส.ณ.สหรัฐ  แก้วดวงตา เหรียญทองแดง 

๓.๒. ส.ณ.อภิสิทธิ์  จันทะวงศ์ 
๓.๓. ส.ณ.พชัระพงษ์  ฟูเอี้ยง 
๔. กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
๔.๑. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น ส.ณ.ภาคภูมิ อินลวง เหรียญทองแดง 
๔.๒. ส.ณ.รชัต์พงษ์ ทัฬหิกรณ ์
๔.๓. ม.ปลาย ส.ณ.คมกริช ม่ิงลักษม ี เหรียญทองแดง 
๔.๔. ส.ณ.วรีะพล กาวิโล 
๕. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
๕.๑. การแข่งขันครอสเวิร์ด ม.ปลาย ส.ณ.วชิรวิชญ์ พรมยศ เหรียญทองแดง 
๖.กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิชาศิลปะ 
๖.๑. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ

ด้วยปะติด 
ม.ต้น ส.ณ.นเรธร ขัดผาบ เหรียญทอง 

๖.๒. การแข่งขันประติมากรรม ม.ต้น ส.ณ.ชิดพงษ์ ผดุงชงโค เหรียญทองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ ๖.๓. ส.ณ.วรีวธุ ยะเปียง 

๖.๔. การแข่งขันภาพจิตกรรมไทยสี ม.ปลาย ส.ณ.ก้องภพ แก้วอ าพร เหรียญทอง 



 
 

ท่ี รายการกจิกรรมแข่งขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ได้รับรางวัล 
เอกรงค ์

๖.๕. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดธุรรมชาติในหอ้งดิน 

ม.ต้น ส.ณ.ปฏพิล วงศ์จินา เหรียญทองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ 

๖.๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น ส.ณ.ภญิโญ ใจมูล เหรียญทอง 
๖.๗. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด 
ม.ต้น ส.ณ.ภัทรพงษ์ วงศ์น่าน เหรียญทอง 

๖.๘. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น ส.ณ.อัครพนธ์ สะเปาวงค์ เหรียญทองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการแข่งขันงาน“ สายสัมพันธ์ปริยัติ น าความรู้สู่ชุมชน” 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดล าปาง 

ในวันท่ี  10  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศกึษา 2561  
ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้า  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าปาง 

ท่ี รายการกิจกรรมแข่งขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวลั 
1.กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

1.1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย สามเณรจิราย ุ จินะกะ 
เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

2.กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 

2.1 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
วิทยาศาสตร ์

ม.ต้น สามเณรอภสิิทธิ ์ จันทวงศ์ 
เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

3.กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.1 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสขุ
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย สามเณรนัทกร ทากอง 
เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

4.กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

4.1 
การแข่งขันสิ่งประดษิฐ์ดว้ยวสัดุ
ทางธรรมชาต ิ

ม.ต้น 
สามเณรนพดล 
สามเณรเกรียงศักดิ ์
สามเณรวรากร 

นามอุษา 
ธวชัฤกษ ์
ยอดทะนัน
ไชย 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

4.2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.ต้น 
สามเณรจิรวัฒน์ 
สามเณรธนพัฒน ์
สามเณรอิทธวิิช 

สุกิจด ารงกุล 
ปงรังส ี
แก้วมา 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

4.3 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย 
สามเณรสุวนิัย 
สามเณรศุภชัย 
สามเณรนัทกร 

แปงใจอ้าย 
นันกัน 
ทากอง 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

5.กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

5.1 การแข่งขันการเทศน์มหาชาติ ม.ต้น สามเณรเจษฏาชัย วันด ู
เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

5.1 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 

สามเณรธนากร อินทะมูล 
เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

สามเณรจีรภัทร ทิยะ 

สามเณรอิทธวิิช แก้วมา 

 

 

 



 
 

ผลการแข่งขันงาน“วิถีปรยิตัิ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา” 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดล าปาง 

ในวันท่ี  ๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ ประจ าปีการศึกษา 256๒  
ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 

ท่ี รายการกจิกรรมแข่งขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ได้รับรางวัล 
๑. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษาไทย 
๑.๑. การแข่งขันปริวรรตภาษาล้านนา ม.ต้น สามเณรอนพุงษ์ วงศ์อินตา ชนะเลิศอันดับ ๑ 
๑.๒. ม.ปลาย สามเณรวชิรวิชญ์ พรมยศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๑.๓. การแต่งค าประพนัธ์ ประเภท

กลอนแปด จ านวน ๖ บท 
ม.ต้น สามเณรดรันภพ สุภา ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๑.๔. การแต่งค าประพนัธ์ ประเภท
กลอนแปด จ านวน ๘ บท 

ม.ปลาย สามเณรพัฒนวงค์ ทาวะลยั ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๑.๕. การแข่งขันเรียงความ ม.ต้น สามเณรพัชระพงษ์ ฟูเอี้ยง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๑.๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา

ภาษาไทย 
ม.ปลาย สามเณรอษัฎาวุธ กิตติกูลทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒.๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา

วิทยาศาสตร ์
ม.ต้น สามเณรอภสิิทธิ์ จันทะวงศ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 
๒.๒. ม.ปลาย สามเณรก้องภพ แก้วอ าพร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 
๓. กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคม

ศึกษา 
ม.ต้น สามเณรณัฐวัตร ปั่นกิต ิ

 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๔. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาศิลปะ 
๔.๑. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น สามเณรภญิโญ ใจมูล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๔.๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศลิปะ ม.ปลาย สามเณรนภดล นามอุษา รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 

ผลการแข่งขันงาน“ สายสัมพันธ์ปริยัติ น าความรู้สู่ชุมชน” 

ท่ี รายการกิจกรรมแข่งขัน ระดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวลั 

1 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสขุ
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย สามเณรนัทกร ทากอง เกียรติบัตรเหรียญทอง 

 
 



 
 

ผลการแข่งขันงาน “วิถีปรยิตัิ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา” 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๖ 

ในวันท่ี  ๒๓-๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ ประจ าปีการศึกษา 256๒  
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงการณราชวทิยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภเูพียง จังหวัดนา่น 
ท่ี รายการกจิกรรมแข่งขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ได้รับรางวัล 

๑. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
๑.๑. การแต่งค าประพนัธ์ ประเภทกลอน

แปด จ านวน ๖ บท 
ม.ต้น สามเณรดรันภพ สุภา รางวลัชมเชย 

๑.๒. การแต่งค าประพนัธ์ ประเภทกลอน
แปด จ านวน ๘ บท 

ม.ปลาย สามเณรพัฒนวงค์ ทาวะลยั รางวลัชมเชย 

๑.๓. การแข่งขันปริวรรตภาษาล้านนา ม.ต้น สามเณรอนพุงษ์ วงค์อินตา รองชนะเลิศอันดับ 
๒ 

๒. กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑. การแข่งขันเทศน์มหาชาติ ม.ปลาย สามเณรธีรพล ทาอาสา รางวลัชมเชย 
๓. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปศึกษา 
๓.๑. การแข่งขันตอบปัญหาวอชาศิลปะ ม.ต้น สามเณรดนุเดช อรจง รางวลัชมเชยอันดับ 

๑ 
๔. กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๔.๑. การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชพี ม.ต้น สามเณรศรชัย อภิมหาชยั รางวลัชมเชยอันดับ 

๒ 
๔.๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาต ิ
ม.ต้น สามเณรวรากร ยอดทะนันไชย รางวลัชมเชย 

สามเณรภูริทัต ตาต๊ะ 
สามเณรนภดล นามอุษา 

๔.๓. การแข่งขันจัดกระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ 

ม.ปลาย สามเณรอนุสรณ์ ปวนแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 
๒ สามเณรณัฐพงษ์ แก้วศรีงาม 

สามเณรวชิรวิชญ์ พรมยศ 
สามเณรทิวัต วงเนตร 
สามเณรก้องภพ แก้วอ าพร 

 

 

 

 

 

 



 
 

รางวัลดา้นครู   

ท่ี รายการกจิกรรมแข่งขัน วิชา ช่ือ-สกุล ได้รับรางวัล 
1.วิธีการปฏิบัติดีเยี่ยม Best Practice ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
1.1 วิธีการปฏิบัติดีเยีย่ม Best 

Practice 
ด้านการพัฒนาครูผูส้อน 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ 
การงานอาชีพ 
พระพุทธศาสนา 
ประวัติศาสตร ์
บาลี 

นางสาวชนญัชิดา 
นายอภชิาต ิ
นางสาววันวิสาข ์
นางสาวประกายดาว 
นายศาสตรา 
นางสาวกรกมล 
นางสาวสุปราณ ี
นายเอกชัย 
พระปลัดเกียรตชิัย 
นายกิตติพัฒน ์

สีตะวัน 
แสงจันทร ์
สมบูรณ ์
รักษาพรมราช 
โกษาวัง 
ละค ามา 
บุพชาต ิ
กฤษฎา 
อิสสรฺธมฺโม 
พุ่มจ าปา 

โล่ห์รางวัล 
 Best Practice 
ด้านการพัฒนา
ครูผู้สอน 
 

๒. รางวัลครูดีศรีปริยัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๑ รางวลัครูดีศรีปริยัต ิ ภาษาอังกฤษ นางสาวกรกมล  ละค ามา เกียรติบัตร 

3. รางวัลครูดีศรีปริยัติ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
3.1 รางวลัครูดีศรีปริยัต ิ สังคมศึกษา นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช เกียรติบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากร 
 2.1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 256๒ 

รายการ จ านวนพระภิกษ ุ จ านวนคฤหัสถ ์ รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ๒ - - ๒ 
ครูประจ า - 2 6 8 
ครูพิเศษ 4 4 - 4 

ครูภาษาบาล ี - 1 - 1 
รวม - - - 15 

 
 2.2  ข้อมูลผู้บริหาร 
       (1)   ผู้จัดการ  
   ผู้จัดการโรงเรียน ชือ่ – ฉายา   พระครอูภวิัฒน์นิรันดร ์
   อายุ  43  ปี  พรรษา  23  ปี     
   วิทยฐานะ   นธ.  เอก 
   วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก การสอนสังคม 

       สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
สังกัดวัดศาลาไชย  ต าบลศาลา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  20  มิถุนายน  2559 

       (2)   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ – ฉายา  พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์ 
   อายุ  43 ปี  พรรษา  23  ปี     
   วิทยฐานะ   นธ.  เอก 
   วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก การสอนสังคม 

       สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
สังกัดวัดศาลาไชย  ต าบลศาลา  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  20  มิถุนายน  2559      

(3) รองผู้อ านวยการ 
  รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อ – ฉาย พระปลัดเกียรติชยั     อิสสฺรธมฺโม 
  อายุ 33 ปี พรรษา 14 ปี 
  วิทยฐานะ  นธ.เอก 

วุฒิการศึกษา   พุทธศาสตรบณัฑิต (ศาสนา) 
สังกัดวัดนาแก้วตะวันตก  ต าบลนาแก้ว  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  22  สิงหาคม  2562      
 
 
 
 

 



 
 

 2.3  ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ- ฉายา-นามสกุล อา
ย ุ

วุฒิการศึกษา 

สาขาวชิาเอก วิชาที่สอน 

จ านวน
คาบท่ี
สอน/

สัปดาห ์

วัน/
เดือน/ป ี
ท่ีแต่งตั้ง ทา

งโล
ก 

ทา
งธ

รร
ม 

1 นางสาวกรกมล  ละค ามา 31 ป.ตรี - ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ, 
โครงงานขยะ 

22 
20 มิ.ย 
2559 

2 
นางสาวประกายดาว  
รักษาพรมราช 

37 ป.ตรี 
ธศ.
เอก 

รัฐศาสตร ์
สังคมศึกษา, 

ศิลปะ, โครงงาน
ขยะ 

21 
7 ธ.ค. 
2560 

3 นางสาวสุปราณ ี บุพชาต ิ 43 ป.ตรี - การบัญช ี

การงานอาชีพฯ, 
ช่างสิบหมู่, สหกรณ์

, 
ธรรมวินัย, 

โครงงานขยะ 

20 
7 ธ.ค. 
2560 

4 นางรววิรรณ  วิทยา 57 ป.ตรี - ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร,์

ธรรมวินัย,สุขศึกษา, 
โครงงานขยะ 

14 
1 พ.ค. 
2562 

5 นายพศวัต ปิจด ี 25 ป.ตรี - คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร,์ 

โครงงาน STEM,
คอม,โครงงานขยะ 

24 
1 พ.ค. 
2562 

๖ นางสาวนิภาพรรณ หอระด ี ๒6 ป.ตรี - ภาษาไทย 
ภาษาไทย  

ภาษาไทยเสริม, 
โครงงานขยะ 

22 
1 ต.ค. 
2562 

๗ นางสาวศศินันท์ เขื่อนใจ 26 ป.ตรี - 
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 
วิทยาศาสตร,์  

โครงงาน STEM 
๒2 

1 ก.ค.
2563 

๘ พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 35 ป.ตรี 
ธศ.
เอก 

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 12 
1 ก.ค.
2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4  ครูพิเศษ  

ท่ี ชื่อ- ฉายา-นามสกุล อาย ุ

วุฒิการศึกษา 
สาขา

วิชาเอก 
วิชาที่สอน 

จ านวน
คาบท่ี
สอน/

สัปดาห ์

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีแต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 

1 พระครวูิจิตรพัฒนวิมล 58 พธ.บ. นธ.เอก ศาสนา กระทู้ธรรมตร ี 1 
1 ก.ค. 
2563 

2 พระสมุห์ภานพุงษ ์ 35 อส.บ. นธ.เอก ศาสนา กระทู้ธรรมโท 1 
1 ก.ค. 
2563 

๓ พระครอูภวิัฒน์นิรันดร ์ 43 ป.เอก นธ.  เอก การสอน
สังคม 

กระทู้ธรรมเอก 1 
1 ก.ค. 
2563 

3 นายสมจิตร แปงแก้ว 50 ม.6 - - ช่างสิบหมู่ 2 
1 ก.ค. 
2563 

 
2.5  ครูบาลี   

ท่ี ชื่อ- ฉายา-นามสกุล 

อา
ย ุ

วุฒิการศึกษา 

สาขาวชิาเอก วิชาที่สอน 

จ านวน
คาบท่ี
สอน/

สัปดาห ์

วัน/
เดือน/ป ี
ท่ีแต่งตั้ง 

ทา
งโล

ก 

ทา
งธ

รร
ม 

1 นายกิตติพัฒน์  พุ่มจ าปา 49 ป.ตรี ป.ธ.6 พระพุทธศาสนา ภาษาบาล ี 22 
15 มิ.ย 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  ข้อมูลผู้เรยีน 
 3.1   จ านวนผู้เรยีนจ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2561-2563 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรยีน/ปีการศึกษา 
2561 256๒ 2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 48 ๓๐ 17 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 34 ๓๔ 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 19 ๒๗ 28 
รวมนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 101 ๙๑ 66 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 14 ๑๐ 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 9 ๑๐ 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 10 ๙ 10 
รวมนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 ๑๙ 26 
รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด 134 ๑๒๐ 93 

 
 3.2   อัตราส่วน คร:ูนักเรยีน ปีการศึกษา 2559 - 2561 

ปีการศึกษา อัตราส่วน คร:ูนักเรียน 
2561 1:13 
256๒ 1:1๐ 
2563 1:1๐ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3.3  ภมูิล าเนาของผู้เรยีน 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนนักเรยีน 

ล าปาง เกาะคา,เสริมงาม,แม่ทะ,สบ
ปราบ 

เกาะคา,ท่าผา,วัง
พร้าว,ศาลา,ล าปาง
หลวง,เสริมซ้าย,
เสริมขวา,เสริม
กลาง,ทุ่งงามหลวง
,สมัย,น้ าโจ ้

60 

ล าพูน ลี้ นาทราย 25 
เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกรียน 8 

    
 3.4   รายช่ือวัดท่ีนักเรยีนจ าวัดอยู ่

ท่ี ช่ือวัด 
จ านวน
นักเรียน 

ระยะทางจากวัดถึงโรงเรยีน
(กิโลเมตร) 

เดินทางมาโรงเรยีน
โดย 

1 วัดนาบอน 2 21.00 รถรับส่ง 
2 วัดจอมปิงลุ่ม 1 11.0 รถรับส่ง 
3 วัดดอนแก้ว ๓ 23.6 รถรับส่ง 
4 ส านักดอยเสริมชยัมงคล 4 ๒๗.๔ รถรับส่ง 
5 วัดนาแก้วตะวันตก 4 10.8 รถรับส่ง 
๖ วัดนาเอี้ยง 3 26.1 รถรับส่ง 
๗ วัดน้ าผึ้งชาวไร่ออ้ย 14 4.0 รถรับส่ง 
๘ วัดบ้านมั่ว ๑ 20.6 รถรับส่ง 
๙ บ้านม้าใต ้ ๔ 10.6 รถรับส่ง 

10 วัดแม่ไฮ 3 11.3 รถรับส่ง 
11 วัดศรีดอนชัย 2 28.7 รถรับส่ง 
๑2 วัดศรีลังกา 1 30.0 รถรับส่ง 
๑3 วัดศาลาเม็ง 3 7.9 รถรับส่ง 
๑4 วัดศาลาไชย ๑1 7.4 รถรับส่ง 
๑5 วัดศาลาหม้อ 2 7.5 รถรับส่ง 
๑6 วัดศาลาบวับก 2 8.1 รถรับส่ง 
๑7 วัดป่าแข ๒ 8.3 รถรับส่ง 
18 วัดพระธาตุดอยนอ้ย 2 3.4 รถรับส่ง 
19 วัดผาลาด 2 30.4 รถรับส่ง 
๒0 วัดพระธาตุล าปางหลวง 7 5.9 รถรับส่ง 



 
 

ท่ี ช่ือวัด 
จ านวน
นักเรียน 

ระยะทางจากวัดถึงโรงเรยีน
(กิโลเมตร) 

เดินทางมาโรงเรยีน
โดย 

21 ส านักสงฆ์ชัยยะมังคะระราม 5 36.2 รถรับส่ง 
22 วัดวังพร้าว ๒ 1๓.6 รถรับส่ง 
23 วัดสันโป่ง 2 3๓.2 รถรับส่ง 
24 วัดน้ าโจ ้ 4 12.0 รถรับส่ง 
๒5 วัดพระธาตุจอมปิง 1 11.0 รถรับส่ง 
๒6 วัดท่าผา 1 3.6 รถรับส่ง 
๒7 วัดนางเหลียว 2 22.0 รถรับส่ง 
๒8 วัดบ้านจวั 2 41.00 รถรับส่ง 
29 วัดบ้านสบต  า 1 14.00 รถรับส่ง 
 
 
 3.5   ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา จากการประเมินรอบท่ี 3 โดย สมศ.  
 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จัดตั้งข้ึนในปีการศึกษา 2559 จึงยังไม่ได้รับการประเมินจาก สมศ. 
แต่แนวทางการประเมินและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน ในส่วนงานวชิาการโรงเรยีนเกาะคาปริยัติศึกษา
ได้จัดเตรียมเอกสารเพือ่เตรียมพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี  2 
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านผู้เรียน 

 
1. ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

1.1  มัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา256
๒ 

ปีการศึกษา
2563 

คณิตศาสตร ์ ๔๒.๑๐ ๓๐.๘๗ 40.54 
ภาษาไทย ๓๗.๓๖ ๔๔.๒๙ 37.64 
ภาษาอังกฤษ ๓.๑๕ ๑๐.๐๖ 6.20 
วิทยาศาสตร ์ ๒๔.๓๗ ๖๔.๔๒ 40.92 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๒.๖๓ ๙.๓๙ 38.94 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗.๓๖ ๔๒.๒๘ 62.89 
ศิลปะ ๔๖.๓๑ ๖๑.๗๔ 37.84 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๖.๘๔ ๒๓.๔๘ 29.78 

  
1.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา 

256๒ 
ปีการศึกษา

2563 
คณิตศาสตร ์ ๕๐.๐๐ ๓๗.๙๓ 54.40 
ภาษาไทย ๓๔.๓๗ ๔๘.๒๗ 69.29 
ภาษาอังกฤษ ๓.๑๒ ๔๘.๒๗ 23.12 
วิทยาศาสตร ์ ๓๒.๘๑ ๑๐.๓๔ 57.04 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๓.๔๓ ๓๙.๖๕ 40.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕.๙๗ ๑๐.๓๔ 35.28 
ศิลปะ ๔๐.๖๒ ๓๒.๗๕ 25.48 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๔.๓๗ ๓๒.๗๕ 41.37 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET 
 2.1   ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 
ภาษาไทย 31 43.68 55.53 41.63 56.55 54.29 
คณิตศาสตร ์ 31 18.11 26.44 20.05 26.44 25.46 
วิทยาศาสตร ์ 31 25.04 30.59 26.55 31.00 29.89 
ภาษาอังกฤษ 31 26.58 34.52 26.34 35.75 34.38 

ภาพรวมเฉลี่ย 124 28.35 36.77 28.64 37.44 36.01 
2.2   ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 
ภาษาไทย 10 36.29 46.47 32.04 46.19 44.36 
คณิตศาสตร ์ 10 14.29 28.41 17.50 27.44 26.04 
วิทยาศาสตร ์ 10 26.41 34.88 25.36 34.37 32.68 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 31.57 37.00 30.55 36.88 35.93 
ภาษาอังกฤษ 10 19.29 30.26 22.22 30.45 29.94 

ภาพรวมเฉลี่ย 50 25.57 35.40 25.53 35.06 33.79 
2.3   ผลการประเมิน O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (3 ปียอ้นหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2561 256๒ 2563 
ภาษาไทย 41.39 ๔๓.๔๘ 43.68 
คณิตศาสตร ์ 20.22 ๑๘.๖๒ 18.11 
วิทยาศาสตร ์ 32.00 ๒๕.๒๕ 25.04 
สังคมศึกษา - - - 
ภาษาอังกฤษ 27.00 ๒๖.๖๙ 26.58 

2.4   ผลการประเมิน O-NET  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปีย้อนหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

256๑ 256๒ 2563 
ภาษาไทย ๓๑.๖๗ ๒๖.๔๔ 36.29 
คณิตศาสตร ์ ๑๘.๖๑ ๑๓.๘๖ 14.29 
วิทยาศาสตร ์ ๑๙.๒๐ ๒๓.๒๗ 26.41 
สังคมศึกษา ๓๐.๐๐ ๒๘.๓๓ 31.57 
ภาษาอังกฤษ ๑๘.๖๑ ๒๐.๘๓ 19.29 



 
 

3.  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติ B-NET 
 3.1   ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มสาระ จ านวนผู้เข้าสอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด กลุ่ม 6 ภาค ประเทศ 
บาลี 19 27.05 33.29 32.42 32.42 30.56 
ธรรม 19 34.11 34.17 33.35 33.35 32.36 
พุทธประวัต ิ 19 39.47 34.25 32.82 32.82 33.21 
วินัย 17 29.18 31.76 30.63 30.63 32.11 

ภาพรวมเฉลี่ย 74 34.25 33.37 32.31 32.31 32.06 
3.2   ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ 
จ านวนผู้เข้า

สอบ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด กลุ่ม 6 ภาค ประเทศ 
ภาษาบาล ี 7 30.00 36.48 33.56 36.02 37.15 
ธรรม 7 33.71 34.16 33.24 33.30 33.45 
พุทธประวัต ิ 7 48.57 42.13 39.47 40.75 41.04 
วินัย 7 42.57 38.39 37.27 38.24 38.91 

ภาพรวมเฉลี่ย 28 38.71 37.80 35.89 37.08 37.64 

3.3   ผลการประเมิน B-NET  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (3 ปียอ้นหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2561 256๒ 2563 
ภาษาบาล ี 28.76 ๒๖.๓๘ 27.05 
ธรรม 39.18 ๓๙.๕๔ 34.11 
พุทธประวัต ิ 47.65 ๓๒.๐๘ 39.47 
วินัย 50.71 ๓๒.๘๓ 29.18 

3.4   ผลการประเมิน B-NET  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปียอ้นหลัง) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2561 256๒ 2563 
ภาษาบาล ี 27.90 ๒๗.๔๔ 30.00 
ธรรม 38.60 ๒๗.๗๘ 33.71 
พุทธประวัต ิ 46.80 ๓๔.๒๒ 48.57 
วินัย 57.00 ๓๒.๐๐ 42.57 

 
 
 



 
 

4.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ผู้เรียนท่ีคุณภาพระดับดีข้ึนไป (3 ปีย้อนหลัง) 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 256
๒ 

ปีการศึกษา 
2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 97.62 ๑๐๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 96.55 ๑๐๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 94.44 ๑๐๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 100 ๑๐๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 100 ๑๐๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 100 ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
5.  ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน : ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  
(3 ปีย้อนหลัง) 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 256
๒ 

ปีการศึกษา 
2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 90.48 ๖๓.๓๓ 61.11 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 96.55 ๕๘.๘๒ 71.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 94.44 ๔๘.๑๘ 83.87 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 100 ๑๐๐ 68.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 100 ๑๐๐ 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 100 ๗๗.๗๗ 70 

 
6.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน : ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  
(3 ปีย้อนหลัง) 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 256
๒ 

ปีการศึกษา 
2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 83.22 ๙๓.๓๓ 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 94.55 ๘๕.๒๙ 90.90 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 100 ๑๐๐ 90.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 98.64 ๑๐๐ 87.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 100 ๑๐๐ 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 100 ๑๐๐ 90 

 



 
 

7.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน ผ่าน  (3 ปียอ้นหลัง) 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพระดับผ่านขึ้นไป 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 256
๒ 

ปีการศึกษา 
2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 97.61 ๗๗.๐๘ 73.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 98.27 ๖๕.๙๖ 82.64 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 94.44 ๔๔.๔๔ 59.36 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 83.33 ๗๕.๐๐ 75.63 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 88.88 ๗๐.๐๐ 88.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 100 ๗๐.๘๓ 60.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ข้อมูลสุขภาพ 
     8.1  ข้อมูลน้ าหนัก สว่นสูง 

 
ระดับช้ัน 

จ า
นว

นน
ักเ

รยี
น(

รูป
) ข้อมูลด้านสุขภาพ  (ร้อยละ) 

หม
าย

เห
ต ุน้ าหนัก ส่วนสูง 

ตา
มเ

กณ
ฑ ์

ร้อ
ยล

ะ 

ไม
่ตา

มเ
กณ

ฑ ์

ร้อยละ 

ตา
มเ

กณ
ฑ ์

ร้อยละ 

ไม
่ตา

มเ
กณ

ฑ ์

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 17 6 35.29 11 64.71 14 82.35 3 17.65  
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 21 13 61.90 8 38.10 19 86.36 3 13.64  
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 28 27 96.43 1 3.57 28 100 0 0  
สรุปมัธยมศึกษาตอนตน้ 66 46 64.5 20 35.5 60 88.1 6 10.6  
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 8 7 87.50 1 12.5 6 75 2 25  
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 8 6 75 2 25 5 62.50 3 37.50  
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 10 3 30 7 70 8 80 2 20  
สรุปมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 16 64.17 10 35.83 19 72.5 7 27.5  

สรุปรวมทั้งหมด 92 62 64.33 30 35.67 79 80.30 13 19.05  
      
8.2  สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล  

เดือน จ านวน อาการที่เจ็บป่วย การปฐมพยาบาล ยาที่รักษาอาการเจ็บป่วย 
กรกฎาคม 10 ผื่นคัน/ไอ/ปวดศีรษะ รักษาตามอาการ ยาพาราเซตามอล/คาลาไมล ์
สิงหาคม 30 ผื่นคัน รักษาตามอาการ ยาธาตุน้ าขาว/คาลาไมล ์
กันยายน 18 ปวดศีรษะ/ 

แผลจากของมีคม/ผื่นคัน 
รักษาตามอาการ ยาพาราเซตามอล/ 

ยาแผลเหลือง/คาลาไมล/์ 
ยาแก้แพ้ 

ตุลาคม 15 ผื่นคัน/ปวดศีรษะ/ปวดท้อง รักษาตามอาการ คาลาไมล์/ยาแก้แพ/้ 
ยาพาราเซตามอล/ 
ยาธาตุน้ าขาว 

พฤศจิกายน 20 ผื่นคัน/ปวดศีรษะ รักษาตามอาการ คาลาไมล์/ยาแก้แพ/้ 
ยาพาราเซตามอล 

ธันวาคม 10 ท้องเสีย/หกล้ม/เป็นไข้ รักษาตามอาการ ยาธาตุน้ าขาว/ยาแผลแดง/ 
ยาพาราเซตามอล 

มกราคม 8 ปวดศีรษะมีไข้/หกล้ม รักษาตามอาการ ยาพาราเซตามอล/ 
ยาแผลเหลือง 

กุมภาพันธ ์ 12 ผื่นคัน/ปวดศีรษะ รักษาตามอาการ ยาแก้แพ้/คาลาไมล/์ยาพาราเซ
ตามอล 



 
 

9. จ านวนผู้เรยีนท่ีลาออกกลางคัน  (3 ปียอ้นหลัง) 
 

ระดับช้ัน ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 2563 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ร
ูป)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ออ
กก

ลา
งค

ัน 
(รู

ป)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ร
ูป)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ออ
กก

ลา
งค

ัน 
(ร

ูป)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น(

รูป
) 

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ออ
กก

ลา
งค

ัน 
(รู

ป)
 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 48 6  ๓๐ -  17 1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 34 5 ๓๔ - 22 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 19 1 ๒๗ ๑ 28 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 14 2 ๑๐ - 8 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 - ๑๐ - 8 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 10 - ๙ - 10 - 
รวมจ านวนท้ังหมด 134 14 10.45 ๑๒๐ ๑ ๐.๘๓ 93 5 5.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.  สถิติการขาดเรยีน 
ระดับช้ัน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ร
ูป)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ขา
ดเ

รีย
น(

รูป
) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ร
ูป)

 

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ขา
ดเ

รีย
น 

(ร
ปู)

 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ร
ูป)

 

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่ขา
ดเ

รีย
น 

(ร
ปู)

 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 48 377 1.96 ๓๐ ๘๓๐ ๖.๙๑ 17 ๓๑๒ 10.90 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 34 418 3.07 ๓๔ ๙๘๕ ๗.๒๔ 22 ๓๕๓ 12.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 19 285 3.75 ๒๗ ๕๑๗ ๔.๗๘ 28 787 7.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 14 281 5.02 ๑๐ ๒๔๘ ๖.๒ 8 189 8.47 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 255 7.08 ๑๐ ๒๖๗ ๖.๖๗ 8 60 26.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 10 109 2.73 ๙ ๑๑๘๐ ๓๒.๗๗ 10 147 13.61 
รวมจ านวนท้ังหมด 134 1,725 3.22 ๑๒๐ ๔,๐๒๗ ๘.๓๘ 92 1,848 10.50 

หมายเหตุ จ านวนนักเรียน x จ านวนชัว่โมงรายปี (4๐๐) 
 
11.  จ านวนผู้เรียนจบหลักสูตร (3 ปยี้อนหลัง) 

ระดับช้ัน ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 2563 

จ า
นว

นน
ักเ

รยี
น 

(ร
ปู)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี่จบ
กา

รศ
ึกษ

า
(ร

ูป)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รยี
น 

(ร
ปู)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี ่
จบ

กา
รศ

กึษ
า 

(ร
ูป)

 
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
ักเ

รยี
น 

(ร
ปู)

 

จ า
นว

นท
ีน่กั

เรีย
นท

ี ่
จบ

กา
รศ

กึษ
า 

(ร
ูป)

 
 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 19 19 
 

๒๗ ๒๗ 
 

28 28 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 10 10 ๙ ๙ 10 10 
รวมจ านวนท้ังหมด 29 29 100 ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ 38 38 100 
 
 
  



 
 

12.   สถานภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (3 ปียอ้นหลัง) 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

ลาสิกขาบทแล้ว
เรียนตอ่ 

ลาสิกขาบทแล้ว
ประกอบอาชีพ 

ด ารงสมณเพศ
แล้วเรียนตอ่

ระดับอุดมศึกษา 

ด ารงสมณเพศแต่
ไม่เรียนต่อ 

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

ปีการศึกษา 2561 10 7 70.00 1 10.00 2 20.00 - - 
ปีการศึกษา 256๒ ๙ ๖ ๗๗.๗๘ ๑ ๑๑.๑๑ ๒ ๒๒.๒๒ - - 
ปีการศึกษา 2563 10 5 50 - - 5 50 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี  3 
ข้อมูลสารสนเทศด้านครู 

1. รายช่ือครูผู้สอนปีการศึกษา 2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ วิชาเอก ระดับช้ันท่ี

สอน 
วิชาที่สอน ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
1 นางสาวกรกมล  ละค ามา 

31 ภาษาอังกฤษ 
ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ, 

โครงงานขยะ 
7 ปี 

2 นางสาวประกายดาว รักษาพรมราช 
37 รัฐศาสตร ์

ม.1-ม.6 สังคมศึกษา, 
ศิลปะ,  

โครงงานขยะ 
9 ปี 

3 นางสาวสุปราณี  บุพชาต ิ

43 การบัญช ี

ม.1-ม.6 การงานอาชีพฯ, 
ช่างสิบหมู่, 
สหกรณ,์ 

ธรรมวินัย, 
โครงงานขยะ 

9 ปี 

4 นายกิตติพัฒน์  พุ่มจ าปา 49 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.6 ภาษาบาล ี 15 ปี 
5 นางรววิรรณ วิทยา 

57 ประวัติศาสตร ์

ม.1-ม.6 ประวัติศาสตร,์
ธรรมวินัย, 
สุขศึกษา, 

โครงงานขยะ 

26 ปี 

๖ นายพศวัต ปิจด ี

25 คณิตศาสตร ์

ม.๑-ม.๖ คณิตศาสตร,์ 
โครงงาน STEM,

คอม, 
โครงงานขยะ 

2 ปี 

๗ นางสาวนิภาพรรณ หอระด ี
๒6 ภาษาไทย 

ม.๑-ม.๖ ภาษาไทย  
ภาษาไทยเสริม, 
โครงงานขยะ 

1 ปี 

๘ นางสาวศศินันท์ เขื่อนใจ 
26 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

ม.๑-ม.๖ วิทยาศาสตร,์  
โครงงาน STEM 

10 เดือน 

๙ พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 35 พระพุทธศาสนา ม.๑-ม.๖ พระพุทธศาสนา 10 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  ข้อมูลการพัฒนาครู ปีการศึกษา 2563  
     2.1 การเข้ารับการอบรม เข้ารว่มประชุม 

วัน เดอืน ป ี เรื่อง 
วิทยากร/หนว่ยงานที่

จัดอบรม 
ผู้รับการอบรม สถานท่ีอบรม 

๒/เม.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมการจัดท าบัญชีกิจกรรม
สหกรณ์นักเรยีน 

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์ล าปาง 

กรกมล 
รร.วัดพระแก้ว
สุชาดาราม 

๑๒/เม.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีการเงินการบัญชี
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สนง.กลุ่ม ๖ 
ประกายดาว/

รววิรรณ 
รร.แพร่นครา  
จ.แพร ่

๔/ก.ค./๒๕๖๓ 
- โครงการจัดการศึกษาส าหรบัเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน 

สนง.พุทธแห่งชาต ิ รววิรรณ/นิภาพรรณ 
รร.เอเซียล าปาง
โฮเต็ล 

๒๒/ก.ค./
๒๕๖๓ 

- ประชุมโครงการพัฒนาสุขาภิบาล
การจัดการน้ าในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมา ฯ 

สนง.พุทธ จ.ล าปาง ศศินันท์ 
รร.เอเซียล าปาง
โฮเต็ล 

๒๙/ก.ค./
๒๕๖๓ 

- โครงการพัฒนาโรงเรยีนพระปริยัติ
ธรรม  สู่ทักษะสัมมาอาชีพ 

กสศ. คณะครูทุกคน 
รร.ล าปางเวียง
ทอง 

๑๐/ส.ค./
๒๕๖๓ 

- กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรวบรวม
ทุนเพื่อจัดตัง้กองทุนพัฒนากิจกรรม
สหกรณ์นักเรยีน 

สนง.กลุ่ม ๖ สุปราณ/ีกรกมล 
วัดพระแก้วดอน
เต้า 

๑๗/ส.ค./
๒๕๖๓ 

- อบรมชี้แจงกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

สนง.กลุ่ม๖ สุปราณ/ีกรกมล 
ม.จุฬาลงกรณ ์เขต
พะเยา 

๒๕/ส.ค./
๒๕๖๓ 

- ประชุมปฏิบัติการจัดท าแนว
ทางการประเมินโครงการและ
กระบวนการท่ีมีสว่นรว่ม ฯ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สุปราณ/ีพศวัต 
รร.เอเซียล าปาง
โฮเต็ล 

๒๒/ส.ค./
๒๕๖๓ 

- อบรมโครงการจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ในโรงเรยีน 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ กรกมล/นิภาพรรณ 
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

๓๑/ส.ค./
๒๕๖๓ 

- การประชุมวางแผนและวเิคราะห์
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

สพม.๓๕ 
สุปราณ/ีกรกมล/พศ

วัต 
รร.เตรียมอุดมเข
ลางค ์

๔/ก.ย./๒๕๖๓ 

- โครงการอบรมผู้รับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาหรือครอูนามัยเพื่อ 

สนง.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

รววิรรณ 
รร.แพร่นครา จ.
แพร ่- สื่อสารสิทธิประโยชนใ์นระบบ

หลักประกันสุขภาพในโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรม 

เขต ๑ เชียงใหม ่



 
 

วัน เดอืน ป ี เรื่อง 
วิทยากร/หนว่ยงานที่

จัดอบรม 
ผู้รับการอบรม สถานท่ีอบรม 

๒๖/ต.ค./
๒๕๖๓ 

- การอบรมพัฒนาคุณภาพครสูู่มือ
อาชพีแบบ PLC 

สนง.กลุ่ม ๖ สุปราณ/ีกรกมล รร.วีซพีะเยา 

๑๖/ต.ค./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจดัการ
เรียนเชิงรุก" (Active Learning) 

กสศ. ทุกคน 
รร.ล าปางเวียง
ทอง 

๑๗/พ.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมอืการคิดของสถานศึกษา 
(Thinking School) 

สนง.กลุ่ม ๖ 
ประกายดาว/ 

นฤดล 
รร.วีซพีะเยา 

๒๕/พ.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมอืการคิดของสถานศึกษา 
(Thinking School) 

สนง.กลุ่ม ๖ พศวัต รร.วีซพีะเยา 

๒๔/พ.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมอืการคิดของสถานศึกษา 
(Thinking School) 

สนง.กลุ่ม ๖ กรกมล/ศศินันท์ รร.วีซพีะเยา 

๒๔/พ.ย./
๒๕๖๓ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมอืการคิดของสถานศึกษา 
(Thinking School) 

สนง.กลุ่ม ๖ สุปราณ/ีนิภาพรรณ รร.วีซพีะเยา 

 
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชด าร ิ

สนง.กลุ่ม ๖ ผอ./รววิรรณ  

 
- อบรมสหกรณ์ล าปาง สหกรณ์ล าปาง สุปราณ/ีกรกมล  

๓/ก.พ./๒๕๖๔ 

- อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) 

สนง.กลุ่ม ๖ 
พระมหานฤดล/กิตติ

พัฒน ์
รร.แพร่นครา  
จ.แพร ่

 

และการทดสอบวชิาทาง
พระพุทธศาสนาระดับชาติ(B-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2  การศึกษาดูงาน  
วัน เดอืน ป ี เรื่องท่ีศึกษาดูงาน รายช่ือผู้ไปศึกษาดูงาน สถานท่ีศึกษาดูงาน 

๑๔/ส.ค./๒๕๖๓ ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะครูและนักเรียน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศ
ไทยแม่เมาะ 

13/มี.ค./2564 โรงเรียนสหกรณ์ดเีด่น คณะครูและนักเรียน
สหกรณ ์

โรงเรียนบา้นหมากหัววัง  
ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง 

3/เม.ย./2564 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

คณะครูและนักเรียน อุทยานแห่งชาตนิ้ าตกแจ้ซ้อน 

 
      2.3   การรับการนิเทศจากผู้นิเทศภายนอก 
วัน เดอืน ป ี เรื่อง ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 

10/ก.ค./2563 นิเทศงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ภาคเรยีนท่ี 1 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดล าปาง 

โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

23/ก.ย./2563 การจัดท าแผน DLTV โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 
8/ต.ค./2563 ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLTV และ DLIT  

สพม.35 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

17/ก.พ./2564 ประเมินสหกรณ ์ สหกรณ์จังหวัดล าปาง โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 
19/ก.พ./2564 ติดตามการท างานโครงงานกศส. กศส. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 
30/มี.ค./2564 นิเทศงานประกันคุณภาพ

สถานศึกษา ภาคเรยีนท่ี 2 
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดล าปาง 

โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  รายงานการวิจยัในชั้นเรยีน ปีการศึกษา 2563 
ท่ี เรื่อง ช้ัน,วิชา ผู้วิจัย 

1 ผลการเรียนแบบรว่มมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) ในการเรียนรู้วชิา
สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วิชาสังคมศึกษา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวประกายดาว รักษาพรม
ราช 

2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นกระบวนการ
แบบการพัฒนาทักษะการคิด KWL สู่การลงมือ
ปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวสุปราณี บุพชาต ิ

3 การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวกรกมล ละค ามา 

4 การใช้แบบฝึกทักษะและเสรมิแรงวิชาบาลี วิชาบาล ี นายกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปา 

5 ทัศนคติท่ีมีต่ิอวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิชาประวัติศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางรววิรรณ วิทยา 

6 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิชาคณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

นายพศวัต ปิจด ี

7 ศึกษาการเขียนจ าแนกชนิดของค าในภาษาไทยโดย
ใช้ชุดแบบฝึกกิจกรรมทักษะการเขียนส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วิชาภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นางสาวนิภาพรรณ หอระด ี

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  เรือ่ง ธาตุและสารประกอบโดยใช้
เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา จังหวัดล าปาง 

วิชาวิทยาศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นางสาวศศินันท์ เขื่อนใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี  4 
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อ 1  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผน

อัตราก าลังและการ

ก าหนดต าแหน่ง 

2. การสรรหาและการ

บรรจุแต่งตั้ง 

3. การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

4. การวินัยและการ

รักษาวินัย 

5. การจัดระบบและการ

จัดท าทะเบียนประวัติครู

และนักเรยีน 

6. งานส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม 

7. งานปกครอง 

8. งานส่งเสรมิกิจกรรม

นักเรยีน 

9. งานพัฒนาศักยภาพ

ครูและนักเรยีน 

10. งานสวัสดิการครู

และนักเรยีน 

11. งานครูเวรและสภา

นักเรยีน 

12. งานป้องกันยาเสพ

ติด 

1.การจัดท ากรอบ

งบประมาณการจ่าย 

2. การจัดสรร

งบประมาณ 

3. การบริหารการเงนิ 

4. การบริหารการบญัช ี

5.การบริหารพสัดุและ

สินทรพัย์ 

6. การรายงาน

งบประมาณ 

7. การระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพือ่

การศึกษา 

8. การตรวจสอบ 

ติดตามและประเมนิ

ประสทิธภิาพการใช้จ่าย

งบประมาณ 

9.งานอืน่ ๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

1. งานธุรการ 

2. งานเลขานุกาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

4. งานพัฒนาเครือขา่ย

การศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค์กร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การส่งเสริมสนับสนุนด้าน

วิชาการ 

8.งานอาคารสถานที่

สภาพแวดล้อม 

9. งานส ามะโน-ทะเบียน

นักเรียน 

10. งานประชาสัมพันธ์

การศึกษา 

11. การส่งเสริมการศึกษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถาบัน สังคม อื่นที่จัด

การศึกษา 

12. งานประสานราชการกับ     

เขตพืน้ที่การศึกษาและ

หน่วยงานอื่นๆ 

13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

1.การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู้ 

3. การวัดผล ประเมนิผล

เทียบโอนผลการเรยีน 

4. การวิจัยเพือ่พัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ/

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. ระบบการประกัน

คุณภาพ ภายในสถานศึกษา 

10. การส่งเสรมิความรู้

ด้าน-วิชาการแก่ชุมชน 

11. การประสานความ

รว่มมือ ในการพฒันา

วิชาการ กับสถานศึกษาอื่น 

12. การส่งเสรมิและ

สนับสนนุ  งานวชิาการแก่

บุคคลครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่

จัดการศกึษา 

   ฝ่ายวิชาการ      

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

  ฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ 

  ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

ผู้แทนผู้รับ

ใบอนญุาต 

ผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการ

โรงเรียน 

กรรมการจัดการ

ศึกษา ชมรมศิษย์เก่า 

ชมรมผู้ปกครอง

นักเรียน 



 
 

ข้อ 2  โครงการ/กิจกรรม/งานที่สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม/งาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน 
 

           
 
 
 
          1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
โครงการพัฒนาการคิดวเิคราะห์ อย่างมวีิจารณญาณ 
โครงการสร้างนวัตกรรม 
โครงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ ระดับชาติ 
โครงการสามเณรต้นแบบ 
โครงการความภูมิใจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
โครงการร่วมแรงร่วมใจ 
โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
โครงการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้กระบวนการเชิง
ระบบ 
โครงการพัฒนาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
โครงการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนสูง่านอาชพี 
โครงการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ 
โครงการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนการ
สอน 
โครงการจัดท าแผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
 



 
 

3.   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 357 หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง สงักัด กอง

พุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
บุคลากรสายบริหาร จ านวน 2 รูป ครู จ านวน 9 รูป/คน ได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างตอ่เนือ่งจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินการตามกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน        ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน 

1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนและการสือ่สาร
ในรายวิชากระทู้ธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละค า และกิจกรรมท่อง
สูตรคูณก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับยอดเยี่ยม 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 100.00 

2. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (STEM) และมีผลการประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(STEM) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของผู้สอน ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 96.15 

3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใน
รายวชิาโครงงานนวัตกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน ท่ี
เป็นการสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
ผู้สอน ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100.00 

4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณภาพของนักเรียน 

1. ควรมีการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและ
สื่อสารในกิจกรรมรายวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง การปรับ
พื้นฐานรายวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนทุกชั้น 
และในกิจกรรมรายวชิาบาลีควรส่งเสริม เรื่องการท่อง
แบบภาษาบาล ี

2. ควรมีครูผู้สอนที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรง และควรมีคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรยีน  

3. ในการจัดติวยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา O-net  และ B-net ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดตวิและครูควรมีเครือ่งมือวัดและ
ประเมิน เพื่อท าการเปรียบเทยีบคะแนนก่อนติวและ
คะแนนหลังตวิ  และครูแต่ละวชิาควรกระตุ้นนักเรียน
ให้สนใจในการเรยีน และครูควรมีสือ่การสอนหรอื
เทคโนโลยีที่ช่วยในการสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากข้ึน 

4. ควรจัดการบูรณาการรายวิชาโครงงานกับรายวิชา
พื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้และลงมอื



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการน าเสนองานผ่าน
โปรแกรม Power Point ในรายวิชาประวัติศาสตร์  
ผ่านเกณฑ์การประเมินของผูส้อน ในระดับยอดเยี่ยม 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 100.00 

 5. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน จากการเรียน
รายวชิาการงานอาชีพ ในเรื่อง การแปรรูปอาหาร 
การถนอมอาหาร การเพาะปลูก ซึ่งสามารถน าไป
ประกอบอาชพีได้ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในสถาบันอาชวีศึกษาหรอื
ประกอบอาชพีที่ตนเองถนัด ในระดับดีเลิศ โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 80.00 

6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดี มีค่านิยมท่ีดีในเรื่องการนุ่งห่ม
ถูกต้องเป็นปริมณฑล และการเป็นศาสนทายาทท่ีดี
ตามสถานศึกษาก าหนด  ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 100.00 

7. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในการเรียนรายวิชาภาษาล้านนาได้ผลการเรียนใน
ระดับดี นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมึความ
พึงพอใจในการร่วมกิจรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมอาสาฬบูชา(เทียนพรรษา) 
กิจกรรมสลากภัต กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมบวชภาค
ฤดูร้อน ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 96.33 

8. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน
เพื่อยอมรับอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากลาย 
ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมปลูกป่าในชุมชน 
กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ กิจกรรมวัน
สถาปนาโรงเรียน ในระดับดี โดยผ่านเกณฑ์การ

ปฏิบัติ สู่การเป็นอาชพีในอนาคต  

5. ควรบูรณาการกิจกรรมท่ีไม่มีการด าเนินการเช่น
กิจกรรมปลูกป่าควรเปลี่ยนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน  

6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน(ออกก าลังกาย) 
และกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าเดือนทุก
เดือน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบนั 

 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประเมินร้อยละ 70.96 

9. นักเรียนทุกคนได้การประเมินทางด้านร่างกาย 
จิตใจสังคมท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ใช้
แบบประเมิน SDQ นักเรียนมีน้ าหนักและสว่นสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย และได้รับการตรวจสุขภาพโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นประจ าทุกปี โรงเรียนจัดกิจ
กรรเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 100.00 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการ มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ด้วยการใชร้ะบบ KPS 
MODEL คือการให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนรว่มในการ
บริหารงาน รว่มกันท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนให้
บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงทางโรงเรยีนได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคสว่นเป็นอย่างดี  จัดอยู่ในระดับ
ยอดเยีย่ม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 

2. สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยระบบ KPS MODEL โดยให้ทุกฝ่าย
งานมีส่วนร่วมในการบริหารงานการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัตเิพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรงุพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบการนเิทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพ ได้แก่ การ
จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี การท าเอกสาร
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน รายงานการติดตามการ
ด าเนินงาน รายงานการประเมินงาน และ SAR  จัด
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มีผู้ปกครอง
เข้าร่วมการประชุมมีจ านวนนอ้ย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ควรพฒันาโดยการบูรณาการ
กิจกรรมผู้ปกครองเข้าร่วมกันและกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

2. กิจกรรมห้องสมุด ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ห้องสมุด เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น 
(ท าแบบบันทึกการอ่านในทุกระดับชั้น) และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ควรจัดสรรสือ่การเรียนรู้
ให้เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นระบบ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษายังขาดงบประมาณในการด าเนนิงาน
เรื่องจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท าให้บาง
กิจกรรมยังไม่มีการด าเนินงานเช่น การติดตั้ง
คอมพิวเตอรเ์พือ่การสืบค้นในห้องสมุด การติดตั้ง
โทรทัศน์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรใ์ห้เพียงพอกับจ านวนนักเรยีนท่ีเรียน
รายวชิาคอมพวิเตอรจ์ึงควรสง่เสริมให้มีการพัฒนาใน



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ละ 100 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้น
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 1 เล่ม และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1 เล่ม หลักสูตรรายวชิาเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับ
สถานศึกษา ได้แก่รายวิชาภาษาบาลี รายวชิากระทู้
ธรรม และสอดคล้องกับโครงการตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้แก่ รายวิชา
สหกรณ์ รายวิชาช่างสิบหมู่ และส่งเสริมให้ครูผูส้อน
แต่ละรายวชิาสอดแทรกคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ไว้
ในแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาจัดอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 
100 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการส่งเสริม สนับสนุนครู 
และบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวชิาชีพ โดยการ
ส่งเข้ารว่มอบรมตรงตามหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ และมีการ
ประชุมครูประจ าเดอืนเพื่อน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้นงานวิชาการ จัดอยู่ในระดับยอดเยีย่ม โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 100 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามี
ห้องสมุดท่ีสะดวกในการใช้บริการ สถานศึกษามีสวน
พฤกษศาสตรเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษามีกิจกรรม
ศาสตร์พระราชาที่ให้นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ 
สถานศึกษามีห้องวิทยาศาสตร์ สถานศึกษามีบอร์ด
น าเสนอความรู้ ข่าวสาร บอรด์ประชาสัมพันธ์  จัดอยู่
ในระดับดี โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 73.90 

ปีการศึกษาต่อไป 

 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
6. สถานศึกษามีการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพือ่การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการในการท างานจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลงาน
ทะเบียนวัดผล ข้อมูลนักเรียน ระบบการออกเกรด
นักเรียน เพือ่ให้การท างานดา้นบริหารจัดการเป็นไป
อย่างเรียบรอ้ย อ านวยความสะดวกต่อบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และการใชช้่องทางการประสานงานผ่าน
ระบบ Application Line ระหว่างผู้บริหารและคณะ
ครูเพือ่เป็นการบริหารจัดการงานผ่านระบบ Social 
Network สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้ง
ข่าวสารและประสานการท างานร่วมกัน จัดอยูใ่น
ระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 
100 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
รายวชิาสังคมศึกษาสง่เสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการ
คิดผ่านการท าโครงงาน ในรายวิชาสหกรณส์่งเสริม
จัดการเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติในสหกรณ์ร้านค้าของ
โรงเรียน ในรายวิชาช่างสิบหมู่ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
ให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติงานช่างสิบหมู่ จัดอยู่ในระดับ
ยอดเยีย่ม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 

2. สถานศึกษามีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธเ์ชิงบวก โดยครูจัดท า
แผนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รียนมีกิจกรรมเกม การจับคู่ 
การรวมกลุ่มเพื่อใหน้ักเรียนมีความสุขในการเรียน 
และการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการ
สอนแบบใหม่เข้ามาช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการประเมินความพึงพอใจในการสอน
ของครูทุกรายวชิาเพื่อเป็นการพัฒนา หรอืปรับปรุง
วิธีการสอนของครูให้ดียิ่งข้ึน จัดอยู่ในระดับยอดเยีย่ม 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

1. ควรจัดการส่งเสริมกิจกรรมท่ีไม่ได้จ้ดกิจกรรม หาก
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้เนือ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ควร
บูรณาการการเรียนรู้ให้นักเรยีนได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของโรงเรียน สว่นกิจกรรมท่ีมีอยู่ควรพัฒนา
เรื่องการใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ เช่นจัดการเรียนรู้โดยให้สรุป
ความรู้จากการสืบค้นข้อมูลจาก Internet สรุปองค์
ความรู้จากการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด และเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 100 

3. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครู
จัดท าเครื่องมอืวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับ
ตัวชีว้ัด ครูจัดท าบันทึกหลังการสอน บันทึก
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาให้แก่นักเรียนทุกคน
ท่ีไม่ผ่านการประเมินแต่ละตวัชีว้ัด ครูจัดการสอนซ่อม
เสริมรายวชิาภาษาไทยเสริมให้แก่นักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 100 

4. สถานศึกษามีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยทางผู้บริหารได้มีนโยบายให้มีจัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนา
การศึกษา และครูผูส้อนตอ้งท าวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่องเป็นอย่างน้อย และน าเสนอสิน้ปี
การศึกษาโดยจัดน าเสนอในท่ีประชุมประจ าเดอืนเพื่อ
น างานวิจยัท่ีน าเสนอแนวทางให้เพือ่นครูรับทราบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ยละ 94.44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      4.1  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 



 
 

 4.1.1 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพธิาน    ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 4.1.2 นายพิเชษฐ์  ทินอยู ่    ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.1.3 พระปลัดเกียรติชัย อสิฺสรธมฺโม   ต าแหน่ง กรรมการ 
 4.1.4 นางสาวสุปราณี บุพชาติ    ต าแหน่ง กรรมการ 
 4.1.5 ร.ต. ประยรู  ชุ่มใจ    ต าแหน่ง กรรมการ 

4.1.6 นายสุนทร  แจ่มสวา่ง    ต าแหน่ง กรรมการ 
4.1.7 นายประภาส  ปวนวนัประสม   ต าแหน่ง กรรมการ 
4.1.8 นางพิมร  นพทศพร    ต าแหน่ง กรรมการ 
4.1.9 พระครูอภิวัฒน์นริันดร์    ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
 

      4.2  รายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี หัวข้อการประชุม 

๑/๒๕๖3 29 มิ.ย. ๖3 - รับรองแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 2563 
- รับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
- รับรองการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2562 (SAR) 
- รับรองหลักสูตรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
- รับรองการแต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีการศกึษา 2563 
      นางรวิวรรณ วิทยา  แต่งตั้งเป็น คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3   ข้อมูลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 



 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 1 
 

 
625,260 

งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทนครู 
 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
 ค่าภัตตาหารเพล 

 
312.150 
135,810 
177,300 
 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 2 
 

 
474,403 

งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทนครู 
 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
 ค่าภัตตาหารเพล 

 
104,053 
107,550 
262,800 
 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 3 
 

 
663,860 

งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทนครู 
 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
 ค่าภัตตาหารเพล 

 
300,000 
101,060 
262,800 
 

เงินงบประมาณ 

 ไตรมาสที่ 4 
 

 
770,290 

งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทนครู 
 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
 ค่าภัตตาหารเพล 

 
383,500 
174,940 
211,850 
 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา - 
เงินอื่นๆ (ระบุ)..... 
1.ค่าหนังสือเรียน 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.ค่าไตรจีวร 
4.ค่าของใชส้่วนตวั 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.ค่ากิจกรรมภาษาไทย 
7.ค่าซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารเรียน 
งบซ่อมแซม ช่างสิบหมู่ 

12,103 
114,203 
51,560 
144,000 
60,000 
96,525 
- 
- 
 
130,571 

งบอื่น ๆ (ระบ)ุ…. 
1.ค่าหนังสือเรียน 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.ค่าไตรจีวร 
4.ค่าของใชส้่วนตวั 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.ค่ากิจกรรมภาษาไทย 
7.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน 
งบซ่อมแซม ช่างสิบหมู่ 

10,590 
114,203 
51,560 
144,000 
60,000 
96,525 
- 
- 
 
130,571 

รวมรายรับ  รวมรายจา่ย  
 
5.  การนิเทศภายใน 



 
 

ท่ี วัน เดอืน ป ี เรื่องท่ีนิเทศ ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
1 ๒5 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าปี  

๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูรววิรรณ วิทยา 
ครูกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปา 

ครูสุปราณี บุพชาต ิ

2 ๒5 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าปี  
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาภาษาต่างประเทศ  

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูรววิรรณ วิทยา 
ครูนิภาพรรณ หอระด ี
 

ครูกรกมล ละค ามา 

3 ๒5 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าปี  
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาภาษาต่างประเทศ 

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 
ครูพศวัต ปิจด ี
 

ครูกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปา 

4 ๒5 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าป ี
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาประวัติศาสตร ์

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปา 
ครูศศินันท์ เขื่อนใจ 
 

ครูรววิรรณ วิทยา 

5 ๒6 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าป ี
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย 

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 
ครูกรกมล ละค ามา 
 

ครูนิภาพรรณ หอระด ี

6 ๒6 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าปี  
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา 

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 
ครูกรกมล ละค ามา 

ครูประกายดาว รักษาพรม
ราช 

7 ๒6 มกราคม ๖4 นิเทศการสอนประจ าปี  
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร ์

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูนิภาพรรณ หอระด ี
ครูศศินันท์ เขื่อนใจ 

ครูพศวัต ปิจด ี



 
 

ท่ี วัน เดอืน ป ี เรื่องท่ีนิเทศ ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
8 ๒6 มกราคม ๖7 นิเทศการสอนประจ าปี  

๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร ์

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปา 
ครูสุปราณี บุพชาติ  
 

ครูศศินันท์ เขื่อนใจ 

9 ๒6 มกราคม ๖7 นิเทศการสอนประจ าปี  
๒๕๖3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาพระพุทธศาสนา 

พระครอูภวิัฒน์นิรันดร์/พระ
ปลัดเกียรติชยั 
ครูกิตติพัฒน์ พุ่มจ าปาครู
ประกายดาว รักษาพรมราช 
 

พระมหานฤดล มหาปญฺโญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 5 
ข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1.  รายการโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 
- โปรเจคเตอร ์     จ านวน......1......เครือ่ง 
- คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรยีน    จ านวน.......0.....เครือ่ง 
- วิทยุโรงเรียน      จ านวน.......0.....เครือ่ง 
- เครื่องเล่น VCD     จ านวน.......0.....เครือ่ง 
- ฯลฯ 

2. ห้องสมุด 
- ขนาดพื้นท่ี      ขนาด.....54.......ตารางวา 
- จ านวนหนังสือ     จ านวน....500....เล่ม 
- สถิติการใช้หอ้งสมุด สรุปเป็นรายเดอืน   จ านวน....800....ครั้ง/เดือน 
- จ านวนคอมพิวเตอร์ เพือ่การสืบค้นในห้องสมุด  จ านวน......0......เครือ่ง 
- ฯลฯ 

3. ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์    จ านวน.......1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์    จ านวน.......1.....ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน.......1.....ห้อง 
- ห้องพักคร ู      จ านวน.......1.....ห้อง 
- ฯลฯ 

4. จ านวนคอมพวิเตอร์ 
- เพื่อการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์    จ านวน ......8...เครื่อง 
- เพื่อการสืบค้นในหอ้งสมุด         จ านวน .....0....เครื่อง 
- เพื่องานการเงิน     จ านวน......1.....เครือ่ง 
- เพื่องานวัดผล     จ านวน......1.....เครือ่ง 
- เพื่องานสารสนเทศ     จ านวน......1.....เครือ่ง 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (นอกเหนือจาก ขอ้ 1 – 4) 
- สวนศาสตร์พระราชา 
- ฯลฯ 

6. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
- แหล่งเรยีนรู้ชวีวิถี อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
- เทศบาลต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

7. รายช่ือปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปัิญญาท้องถิ่น/บุคคลอื่นๆ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้ 
ท่ี ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่/ส านักงาน สาขา/ความช านาญ สอดคล้องกับภาระงาน/กลุ่ม

สาระ 

1 เจ้าหน้าท่ีแหล่งเรียนรู้ชวีวิถี การไฟฟ้าฝา่ย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย  
อ.แม่เมาะ  
จ.ล าปาง 

การท าปุ๋ยชีวภาพ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี  6 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องรายงานต้นสังกัด 

รางวลั โล่เกียรติยศ อื่นๆ ท่ีได้จากสังกัดอื่น 

 
 
 

 
 


