
รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ก 

 

 

รายงานประกอบการพิจารณา 
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD   

ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

โรงเรยีน         บุญวาทย์วิทยาลัย    
ตำบล   หัวเวียง อำเภอ    เมอืง จังหวัด    ลำปาง  

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ก 

 

คำนำ 

 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด                   

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมาตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล                  
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลกการประเมินตนเองให้แก่หน่วยต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
เพ ื ่อประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน ค ือ 1.ด ้านค ุณภาพผ ู ้ เร ียน                         
2.กระบวนการบริหารและการจัดการ 3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พร้อมทั้งประกาศกำหนด ค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน ให้มีระดับคุณภาพระดับ                 
ยอดเยี ่ยม ทุกมาตรฐาน ส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดมีพัฒนาการขยายผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ให้มีระดับคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  

บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน  เพื่อให้งานทุกมาตรฐานดังกล่าว
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที ่ต ั ้งไว้  ดังปรากฏในข้อมูล  เพื ่อนำเสนอประกอบการประเมิน                 
IQA AWARD ประจำปี 2563 ข้อมูลที ่นำเสนอในรายงานเป็นผลรวมโดยสรุปในการดำเนินงาน                
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1.การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ 2.การขับเคลื่อน
คุณภาพสู ่มาตรฐานสากล 3.ประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน 4.การนำการเปลี ่ยนแปลงสู่
สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 5.การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนา                
ที่ยั่งยืน   
 
 

                                                             (นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 
 



รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ข 

 

สารบัญ 

 
                     หน้า 

คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
บทที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           1 

บทที่ 2 องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ      
 องค์ประกอบที่ 1 กำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ               15 
 องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล              44 
 องค์ประกอบที่ 3 ประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน      69 
 องค์ประกอบที่ 4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและ             121 
            การสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน            284 
ภาคผนวก 
 คำสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ 77/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ           321 
 การดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกัน 
 คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

1 

 

บทที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
1. ประวัติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาล
แห่งแรกของจังหวัดลำปางตั้งขึ ้นเมื่อประมาณ รศ.117 
(พ.ศ.2441) ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ต่อมาราว รศ.118 
(พ.ศ.2442) ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสุชาดา แล้วย้ายไปอยู่ที ่วัด
แสงเมืองมา ในราว รศ.119 (พ.ศ.2443) ภายหลังเจ้า บุญ
วาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยนั ้นได้ย้าย
โรงเรียนจากวัดแสงเมืองมา มาอยู ่ที ่หน้าคุ ้มของท่าน 
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวน

นักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯ จึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี (ปัจจุบันคือโรงแรมอรุณศักดิ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่
ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมืองลำปาง  แล้วย้ายจากหน้าคุ้มมาตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ 
 คร ั ้นถ ึง รศ . 124 (พ .ศ .2448) สมเด ็จพระเจ ้าล ูกยาเธอเจ ้าฟ ้ามหาวช ิราว ุธสยาม
มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ 
ประพาส หัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2448 พระราชทาน
นามโรงเรียนว่าบุญวาทย์วิทยาลัย ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ  ผู้ครองนคร เพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ท่าน  

ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์  “ลิลิตพายัพ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนามแฝง “หนานแก้วเมืองบูรพ์” ว่า 
             “วันที่ซาวหกนั้น               เสด็จไป 
       ทรงเปิดโรงเรียนไทย     ฤกษ์เช้า 

บุญวาทย์วิทยาลัย         ขนานชื่อ ประทานนอ          
เป็นเกียรติยศแด่เจ้า      ปกแคว้นลำปาง” 

        โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน
สืบมาหลังจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ย้ายออกมาจากหน้าคุ้มเจ้าพ่อบุญวาทย์ได้ตั้งโรงเรียนใหม่
ขึ้นอีกโรงหนึ่ง ตรงที่หอพระบริเวณสวนดอกไม้ในคุ้มหลวง เพ่ือให้บุตรหลานของ เจ้าพ่อได้เรียน แล้ว
ขยายรับเด็กที่อยู่บริเวณใกล้ ๆ ด้วย โรงเรียนนี้ยังไม่มีชื่อแต่คนนิยมเรียกว่าโรงเรียนเจ้าชื่น ต่อมาย้าย
โรงเรียนมาอยู่ตรง หน้าคุ้ม และได้ชื่อว่า “โรงเรียนบุญทวงค์อนุกูล” ตามชื่อเดิมของ เจ้าพ่อบุญวาทย์ 
แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า โรงเรียนหน้าคุ้ม ภายหลังโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2472 
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          ปี พ.ศ.2475 สถานที่เรียน (บริเวณห้างกิมเซ่งหลี) 
คับแคบจนกว่าจะรองรับนักเรียนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จึง
ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (คือสถานที่ตั้งของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยปัจจุบัน)  ในเนื้อท่ี 40 ไร่ 1 งาน 
4 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ขยายชั้น
เรียนเพิ่มขึ้น และก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษา
แ ล ะ จ ำ น ว น น ั ก เ ร ี ย น ใ น โ ร ง เ ร ี ย น  ใ น เ น ื ้ อ ท ี ่ ท ี ่ ข ย า ย อ อ ก ไ ป เ ป ็ น  44 ไ ร ่  3 ง า น  
54 ตารางวา 
 
          ปี พ.ศ.2490 เปิดชั ้นเตรียมอุดมศึกษาของจังหวัด
ลำปาง และสร้างอาคารกีรติคุณโดยใช้เงินงบประมาณและ
รายได้จากการจัดงานฤดูหนาวของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคสมทบทุนด้วย  
 

ปี พ.ศ.2520 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากสมาคมฯ สร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
บุญวาทย์วงษ์มานิต เป็นจำนวนเงิน 433,436.50 
 

 
ปี พ.ศ.2526 โรงเรียนก่อสร้างอาคารบวรวิทย์ ได้เงิน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
จำนวนเงิน 2,800,000 บาท และสร้างอาคารเรียน ไวทยพิชญ์ เป็น
จำนวนเงิน 4,200,000 บาท 

 
ปี พ.ศ.2536 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคเพื่อทำการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 
ไต้ถุนโล่ง หลังคาทรงไทย (ศาลาพระพุทธ) เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท 
 

 
 
          ปี พ.ศ.2544 ต่อเติมอาคารคุณากร สนับสนุนโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณต่อเติม 
1,700,000 บาท  มอบให้โรงเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม  
2545 
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 ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับเงินบริจาค จากบุคลากรใน
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู ้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่าฯ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชน ร่วมกันบริจาค
สร้างอาคารเรียน อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ 

 
         ปี พ.ศ.2557 โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียน 
(อาคารมานิตธำรง) ได้เงินงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
จำนวนเงิน 49,900,000 บาท 
 
ปี พ.ศ.2557 โรงเรียนก่อสร้างอาคารช่าง
อุตสาหกรรม (โรงฝึกงาน) ได้เงินงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน 
1,715,000 บาท 
 

ปี 2562 อาคารสโมสรเสือป่า จากคุณสุพล สุดอ่อน อดีต
นายกสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัยที่ได้บริจาค
ทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นเงิน 10.5 ล้านบาท สร้างอาคาร
สโมสรเสือป่า เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดกิจกรรม
ของนักเรียน และเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  

 

2. สภาพปัจจุบัน  
1)  ผู้บริหารโรงเรียน 

1. นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง         ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. นายทรงพล  เฟ่ืองฟู         รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นายชาญเจริญ   ซื่อชวกรกุล     รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ 
4. นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์  รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. นายประกรณ์ ผันผาย         รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 2)  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป–กลับ 

และเป็นโรงเรียนสหศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และในระดับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย จัดกลุ ่มว ิชาเลือกเร ียน                 
(แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
2. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -ญี่ปุ่น 
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3. กลุ่มวิชาเลือกนัเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – จีน 
4. กลุ่มวิชาเลือกนัเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – อังกฤษ 
5. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
6. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส 
7. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
8. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
9. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย – สังคม 

3)  โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนตามโครงการพิเศษ ดังนี้ 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ เปิดสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถทางด้าน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Smart Science) เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted math) เปิดสอนในระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2557                
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
4) ค่านิยมหลัก  :  
1. นำอย่างมีวิสัยทัศน์ ( VISION) 
2. จัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Nanagement by Facts) 
3. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นนักเรียน (Customer-Focused Excellence) 
4. ให้ความสำคัญกับบุคลากรและความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Valuing Staff  Partners) 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporated Social Responsibility  (CSR)) 
5) สัญลักษณ์ 

                                        
โลโก้โรงเรียน :  เป็นรูปอักษรย่อ บ.ว. ภายใต้พระมหาพิชัย ด้านล่างเป็น                
                    วัฒนธรรมองค์กร และมีชื่อโรงเรียนอยู่ข้างในแถบครึ่งวงกลม 
สีประจำโรงเรียน  :  สีแดง – สีขาว  (สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีขาว  
                         หมายถึง ความบริสุทธิ์) 
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คำขวัญ :  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
ปรัชญา :  วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นธรรมบูชา 
อัตลักษณ์ : รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนเป็นผู้นำ 
วัฒนธรรมองค์กร  :  สม.มา วายเม เถว ปุริโส “เป็นคนพึงทำดีร่ำไป”  จากรุ่น  สู่รุ่น 

 
6) ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 4,033 คน 

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 16 310 377 687 
ม.2 16 341 356 697 
ม.3 18 344 374 718 

รวมชั้น ม.ต้น 50 995 1,107 2,102 
ม.4 16 260 393 653 
ม.5 16 249 396 645 
ม.6 16 250 383 633 

รวมชั้น ม.ปลาย 48 759 1,172 1,931 
รวมทั้งหมด 98 1,754 2,279 4,033 

    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 

3. จำนวนนักเรียน ครู ลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2561 - 2563 
1) จำนวนนักเรียน  

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 

ชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

ชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

ชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

ม.1 18 701 ม.1 16 686 ม.1 16 687 
ม.2 16 694 ม.2 18 724 ม.2 16 697 
ม.3 16 686 ม.3 16 691 ม.3 18 718 
ม.4 16 657 ม.4 16 640 ม.4 16 653 
ม.5 16 611 ม.5 16 643 ม.5 16 645 
ม.6 16 568 ม.6 16 605 ม.6 16 633 
รวม 98 3,917 รวม 98 3,989 รวม 98 4,033 
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2) จำนวนครู (รวมผู้บริหาร) 
ปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษาทีส่อน 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อนุปริญญา 

รวม 
จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 38 56 - 95 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - 67 38 - 105 

ไม่ได้ทำการสอน - 5 - - 5 
รวม 1 110 94 - 205 

ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษาทีส่อน 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อนุปริญญา 

รวม 
จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 38 56 - 95 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 66 38 - 105 

ไม่ได้ทำการสอน - 5 - - 5 
รวม 2 109 94 - 205 

ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาทีส่อน 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อนุปริญญา 

รวม 
จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 46 48 - 95 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 66 38 - 105 

ไม่ได้ทำการสอน - 5 - - 5 
รวม 2 117 86 - 205 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 

3) จำนวนลูกจ้างประจำ  
ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ช่างไม ้ 4 4 4 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 
ช่างครุภัณฑ ์ 1 1 1 
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ ์ 1 1 1 

รวม 7 7 7 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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4. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
                 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง               
มีลักษณะชุมชนเมืองตั ้งอยู ่ทางตอนกลางของจังหวัด  พื้นที ่บางส่วนเป็นอุตสาหกรรมเซรามิค                 
อาหารกระป๋อง อัตราเฉลี่ยร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดประกอบพาณิชยกรรม และเป็นดัชนีบ่งชี้
ถึงสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น มีสถานที่ราชการสาคัญที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียน เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ซึ่งเป็น
พันธมิตรสำคัญที่สุด 
  อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจ ศาสนาที่ประชากร
รอบบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาซิกข์ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตานก๋วยฉลาก ประเพณีล่องสะเปา
เดือนยี่เป็ง ประเพณีแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ งานตีก๋องปูจา งานรถไฟรถม้าลำปาง 

     ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ถึงระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก  
ค ือ  ร ับราชการ  พน ักงานร ั ฐว ิสาหก ิจ  พน ักงานบร ิษ ัท  ส ่ วนใหญ ่น ับถ ือศาส นาพ ุทธ                                     
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 14,020 บาท  

     โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ตัวเมือง มีวัดตั้งอยู่ใกล้หลายแห่งมีทั้งวัด
ของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาชิกข์ อยู่ใกล้สถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน             
สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. อาคาร สถานที่ ห้อง (พิเศษ) โรงเรียน 

ตารางแสดงสิ่งก่อสร้างอาคารภายในโรงเรียน จำนวน 20 หลัง 

อาคาร แบบ/ประเภทอาคาร 
ปีงบประมา
ณที่สร้าง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทใชป้ระโยชน์ หมายเหตุ 

อาคารกีรติคุณ 
อ่ืน อื่น (สร้างเอง) 

/1 ชั้น  
2490 450,000 ใช้ในการเรียนการสอน  

อาคารคุณากร 216ค/4 ชั้น 2496 460,000.00 สำนักงาน  
อาคารบวรวิทย์ 318 ค/4 ชั้น 2526 2,800,000.00 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารวิบุลพล 1 002/2512/ 1 ชั้น 2516 700,000 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารพิสิฐเมธี 424 ล/4 ชั้น 2520 2,730,000 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารกุศลเกษม 204/27/2 ชั้น 2522 1,250,000 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารไวทยพิชญ์ 318 ล/4 ชั้น 2526 4,200,000 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารวิบุลพล 2 005, ป005/2 ชั้น 2526 2,000,000 ใช้ในการเรียนการสอน  

อาคารบริหารทั่วไป ค.ส.ล./1 ชั้น 2527 200,000 สำนักงาน 
ต่อเติม  
ปี 2546 

อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน อ่ืนๆ (สร้างเอง) /1 ชัน้ 2529 175,000 สำนักงาน  
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อาคาร แบบ/ประเภทอาคาร 
ปีงบประมา
ณที่สร้าง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทใชป้ระโยชน์ หมายเหตุ 

อาคารจิตรภัสสร์ 324 ล/4 ชั้น 2533 11,460,000 ใช้ในการเรียนการสอน  

อาคารสมรรถเกียรติ 
หอประชุม -  

โรงอาหาร 101 ล./27,101
ล/27 (พิเศษ) /2 ชัน้ 

2534 6,350,000 
ใช้ในการประชุมและ
โรงอาหารนักเรียน/ครู 

 

อาคารบุญชู ตรีทอง อ่ืนๆ (สร้างเอง) /2 ชั้น 2540 24,000,000 ใช้ในการประชุม  
ศ ูนย ์ฝ ึกก ีฬากรมสามัญ
ศึกษา 

สามัญ /336/2 ชั้น 2535 15,041,000 ใช้สำหรับแข่งขันกีฬา  

สำนักงานคณะกรรมการ
นักเรียน 

พิเศษ /1 ชั้น 2545 300,000 ทำกิจกรรมนักเรียน  

ศาลาพระพุทธ 1 ชั้น 2536 1,300,000 เคารพสักการะ  
อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ แบบพิเศษ /4ชัน้ 2548 17,300,000 ใช้ในการเรียนการสอน  
อาคารมานิต ธำรง แบบพิเศษ (4ชัน้) 2557 49,900,000 ใช้ในการเรียนการสอน  

อาคารโรงฝึกงานช่าง 
อาคารโรงฝึกงาน 

102/27 
2557 1,715,000 ใช้ในการเรียนการสอน  

 
ตารางแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบ แบ่งเป็น 

  1) อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง 
ที ่ ชื่อ แบบอาคาร ปีท่ี ก่อสร้าง จำนวนห้องเรียน 
1 แบบ 216 (อาคารคุณากร) 2496 16 
2 แบบ 424 ก (อาคารพิสิฐเมธี) 2520 24 
3 แบบ 318 ค (อาคารบวรวิทย์) 2526 22 
4 แบบ 318 ล (อาคารไวทยพิชญ์) 2526 21 
5 แบบ 324 ล (อาคารจิตรภัสสร์) 2533 24 
6 แบบ พิเศษ 2547 18 
 รวม 125 

   
  2) อาคารประกอบ จำนวน 16 หลัง  

ที ่ ชื่อแบบอาคาร การใช้งาน ปีท่ี ก่อสร้าง 
1 ดนตรี - พิพิธภัณฑ์ ดนตรี - นาฎศิลป์ 2490 
2 แบบ 002/2512 วิบูลพล 1 โรงพลศึกษา 2516 
3 แบบ ฝ 204 คหกรรม 2522 
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ที ่ ชื่อแบบอาคาร การใช้งาน ปีท่ี ก่อสร้าง 
4 แบบ 005/2523 วิบูลพล 2 โรงพลศึกษา 2526 
5 อาคารสำนักงานบุคคลและกิจการนักเรียน สำนักงาน 2527 
6 อาคารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2529 
7 ศาลาจำหน่ายผลผลิต อาคารเกษตร 2535 
8 แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) หอประชุม – โรงอาหาร 2534 
9 ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญศึกษา ศูนย์ฝึกกีฬา 2535 
10 อาคารบุญชู  ตรีทอง หอประชุม 2540 
11 อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน สำนักงาน 2545 
12 แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคาร 8 (สมานฉันท์รังสฤษฎ์) ห้องศูนย์ภาษา 2548 
13 ร้านสหกรณ์โรงเรียน ร้านค้า 2556 
14 ธนาคารโรงเรียน ธนาคาร 2556 
15 อาคารงานช่างอุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรม 2557 
16 แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคาร 9 (อาคารอาคารมานิตธำรง) ห้องคอมพิวเตอร์ 2557 

 
 ตารางแสดงห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการ 

ที ่ ห้อง จำนวนห้อง 
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
2 ห้องอินเตอร์เน็ต 2 
3 ห้องจริยธรรม 1 
4 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 
6 ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 1 
7 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 5 
8 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 16 
9 ห้องปฏิบัติการธุรกิจ 3 
10 ห้องศูนย์สังคมศึกษา 2 
11 ห้องศูนย์อาเซียน 1 
12 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 1 
13 ห้องประชาธิปไตย 1 
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ที ่ ห้อง จำนวนห้อง 
14 ห้องศูนย์ภาษาไทย 1 1 
15 ห้องศูนย์ภาษาไทย 2 1 
16 ห้องทัศนศิลป์ 4 
17 ห้องดนตรี 2 
18 ห้องนาฏศิลป์ 2 
19 ห้องฝึกทักษะภาษา English Corner 1 
20 ห้องแนะแนว 1 
21 คลินิกโครงงานฐานวิจัย และเพาะพันธ์ปัญญา 1 
22 ห้องนิเทศ ติดตาม 1 
23 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 
24 ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 1 

 รวม 60 
 
 ตารางแสดงห้องส้วมของนักเรียน/ครู 

ที ่ ชื่ออาคาร 
จำนวนห้องส้วม (ที่) 

รวม 
ครู 

นักเรียน
ชาย 

นักเรียน
หญิง 

1 แบบ 216 (อาคารคุณากร) 3 - 9 12 
2 แบบ 424 ก (อาคารพิสิฐเมธี) - - 13 13 
3 แบบ 318 ค (อาคารบวรวิทย์) 5 - - 5 
4 แบบ 318 ล (อาคารไวทยพิชญ์) 6 - - 6 
5 แบบ 324 ล (อาคารจิตรภัสสร์) 4 - - 4 
6 แบบ ฝ102 7 - - 7 
7 แบบ ฝ204 2 - - 2 
8 แบบ 002/2512 (อาคารวิบูลพล 1) 2 2 2 6 
9 แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) นอกอาคาร 4 - - 4 
10 แบบ พิเศษ (อาคารไวทยพิชญ์) - 32 - 32 
11 แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคาร 8 (สมานฉันท์รังสฤษฎ์) 8 16 16 40 
12 แบบ สปช 605/45 - 5 5 10 
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ที ่ ชื่ออาคาร 
จำนวนห้องส้วม (ที่) 

รวม 
ครู 

นักเรียน
ชาย 

นักเรียน
หญิง 

13 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ข้างห้องโสตฯ - 52 - 52 
14 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ข้างห้องโสตฯ 6 ที่/27 9 - - 9 
15 แบบ ค.ส.ล. ชัน้เดียว (อาคารสมรรถเกียรติ) นักเรียน

หญิง - - 22 22 

16 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว นักเรียนหญิง - - 10 10 
17 แบบ ค.ส.ล. สนามบาส - 2 - 2 

 รวม 50 109 77 236 
 

6. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

1. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ    ประธานกรรมการ 
๒. นายดรุณ ศิลปพงศ์พานิช ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ             รองประธานกรรมการ 
๓. พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญเลิศ แสนเทพ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์ ยั่งยืน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายวีระ ธีระวงศ์สกุล ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายเกรียงเดช สุทธภักต ิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
9. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
10. พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
11. พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
12. พระครูสิริรัตนโสภิต  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
13. นายสุรัตน์   ขัตติยากุล ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 
14. นายสิงห์คำ สอนแปง ผู้แทนครู กรรมการ 
15. นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
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7. ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

ปีพุทธศักราช ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่ง 

2448 - 2450 นายหวาน วิทยาศรัย (พระยาวิทยาศรัย) ครูใหญ่ 
2450 - 2455 นายเสริม จันทร์เรือง (ขุนประพุทธนิติสาร) ครูใหญ่ 
2455 - 2460 นายระไว อรุณศรี (หลวงสุนทรเลข) ครูใหญ่ 

2460 นายถนอม จิราพันธ์ ครูใหญ่ 
2460 - 2465 นายทองอยู่ (ขุนอักษรสิทธิ์) ครูใหญ่ 
2465 - 2470 นายขุน มีนะนันท์ ครูใหญ่ 
2470 - 2475 นายถนอม วิเศษสมุน (ขุนวิชากิจพิสันท์) ครูใหญ่ 

2475 - 2478 นายจรัล สุขเกษม ครูใหญ่ 
2478 - 2480 นายพันธ์ รัติกนก ครูใหญ่ 
2480 - 2486 นายวัน บุญฤทธิ์ ครูใหญ่ 

2486 – 2487 นายระบิล สีตะสุวรรณ ครูใหญ่ 
2487 - 2491 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ ครูใหญ่ 
2491 - 2495 นายโชติ สุวรรณชิน ครูใหญ่ 

2495 - 2499 นายถิ่น รัติกนก อาจารย์ใหญ่ 
2499 - 2505 นายเฟ้อ พิริยะพันธ์ อาจารย์ใหญ่ 
2505 - 2516 นายสุเชฏฐ ์ วิชชวุต อาจารย์ใหญ่ 
2516 - 2517 นายเจือ หมายเจริญ อาจารย์ใหญ่ 

2517 - 2522 นายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อำนวยการ 
2522 - 2532 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร ผู้อำนวยการ 
2532 - 2534 นายประสิทธิ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ 

2534 - 2536 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง ผู้อำนวยการ 
2536 - 2541 นายสาหร่าย แสงทอง ผู้อำนวยการ 
2541 - 2547 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการ 
2547 - 2549 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ 

2549 - 2555 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการ 
2555 – 2559 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการ 
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ปีพุทธศักราช ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่ง 
 2559 – 2562 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการ 
 2562 - ปัจจุบัน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการ 

 
8. แผนผังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

และบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
    สำหรับศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคีย’มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพคร ู
6. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
7. สนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่พร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
   จัดการเรียนรู้ 3R+8C+2L สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
5. เพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมในบริบทของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน 

กลยุทธ์   
 จากวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จึงกำหนดกลยุทธ์   
จำนวน  5  กลยุทธ์   ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 
 

องค์ประกอบที่ 1 
การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ 

 
1.1 บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัด ปรัชญา การจัดการศึกษา และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย
และจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ                 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ ่งการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา กำหนดนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 3 ส่วน คือ องค์ประกอบ  
ตัวชี ้ว ัด  และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน              
ซึ่งมีข้ันตอนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

ขัน้ที่ 1 เตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
1.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาสร้างจิตสำนึก

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินภายนอก แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นที่ 2 คณะกรรมดำเนินงานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ 
2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกหลักสูตร
สถานศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจนโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถานศึกษา   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์โดยพิจารณาคำ
สำคัญที่สอดคล้องกันในมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้าง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้มีความสำคัญในการจัดทำมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

  ขั้นที่ 3 กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา 
   ขั้นที่ 5  ประชาพิจารณ ์
จากกระบวนการทั้ง 5 ขั้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูล (Flow chart) ได้ดังนี้ 

กระบวนการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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แผนภาพการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

สถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพ่ือการประเมิน
ภายนอก 

 

เตรียมความพร้อมการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา 

วิเคราะห์ความสมัพันธ์ของมาตรฐาน
การศึกษา 

กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และตัวบ่งช้ี 

ตรวจสอบและทบทวน
มาตรฐานการศึกษา 

ประชาพิจารณ์ 

การบริหารจัดการ 
 

• วิเคราะห์  
• วิสัยทัศน์ 
• พันธกิจ 
• เป้าประสงค์ 
• ยุทธศาสตร์ 
• กลยุทธ์ 
• แผนงาน 
• โครงการ 
• กิจกรรม 

 

การจัดการเรียน 
การสอน 

 
• วิเคราะห์ 

หลักสูตร/
มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

• วิเคราะห์ผู้เรียน 
• ออกแบบการ

เรียนรู้ 
• แผนจัดการเรียนรู้

ที่มีคุณภาพ 
• การวัด ประเมินผล 
• ปรับปรุงการเรียน

การสอน 
•

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  

  
ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษามีการประชาพิจารณ์ โดย คณะผู้บริหาร คณะครู  

คณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.2 สถานศึกษาระบุองค์ประกอบ ตัวชี ้ ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                       
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน 
และชัดเจน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ประกาศใช้การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ตัวอย่าง ประกาศฯ
สำหรับ ปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

 
ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

......................................................... 
 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีภารกิจจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื ้นฐาน โดยใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ    

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ตามนโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และช ุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล ้องก ัน เพ ื ่อนำไปส ู ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                        
การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเร ียนบ ุญวาทย ์ว ิทยาล ัย จ ึงประกาศการใช ้มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา                 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 

         นายพลูศักดิ์  จิตสวา่ง 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕63  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                  
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 

 
1.3 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ 3 - 5 ปี 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และความโดดเด่นเฉพาะของ
สถานศึกษา 

โรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยมีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา                    
ในระยะ 3 - 5 ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก และความโดดเด่นเฉพาะ
ของสถานศึกษา ดังนี้  
วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
และบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
    สำหรับศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคีย’มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
6. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
7. สนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสมรรถนะหลักของโรงเรียน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่พร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
   จัดการเรียนรู้ 3R+8C+2L สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
5. เพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมในบริบทของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์   
 จากวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จึงกำหนดกลยุทธ์   
จำนวน  5  กลยุทธ์   ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
จุดเน้นโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีจุดเน้นในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย สังคม

ศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ตั้งแต่ร้อยละ 50  

3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

จุดเน้นที่ 2 ด้านคร ู
1. พัฒนาสมรรถนะหลักของครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  

2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตอบสนองเหนือความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียน  

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. บริหารองค์กรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     มัธยมศึกษา(สพฐ.) 
2. บริหารองค์กรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยแนวทาง 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
3.  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับ 
     ดีเยี่ยม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
     (สมศ.) 
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ค่านิยมหลัก คือ “BWS2” ครูและบุคลากรมุ ่งมั ่นจัดการเรียนการสอนให้มีค ุณภาพ  
(Best Quality Instruction & Management) ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ครู บุคลากรเป็น
ทรัพยากรมีค่า (Worthwhile staff and partner) การมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Focused 
Excellence) และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (Social Responsabilite) 

 
สมรรถนะหลัก คือ ความเชี ่ยวชาญในความรู ้จากการได้ปฏิบัติหน้าที ่การสอนตรงวุฒิ                

ความรู้ความสามารถ การใช้ประสบการณ์สอนร่วมระหว่างครูอาวุโสกับครูใหม่ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในระดับสูง 

โรงเรียนใช้สมรรถนะหลัก 3 ด้านเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปี พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) ดังนี้ 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักและพันธกิจของโรงเรียน 
สมรรถนะหลัก พันธะกิจ (Mission) 

ความเชี่ยวชาญในความรู้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้เรียนให้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การใช้ประสบการณ์สอนร่วม 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 5. พัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

 หลักฐาน/เอกสาร 
  - เล่มมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
  - เอกสาร การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์การ

ตัดสินคุณภาพ                        
  - เอกสาร การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเดินพิจารณา                        
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1.4 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพรายปีท่ีแสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   โรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย การกำหนดว ิส ัยทัศน ์ พันธกิจ เป ้าหมาย โรงเร ียนได้                      
มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  บุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา                  
มีการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดเป้าหมาย กำหนดพันธกิจ จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อทราบปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อน 
วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และโรงเรียนมาตรฐานสากลมาบูรณาการ 
เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
โรงรียนบุญวาทย์ได้กำหนดความท้าทาย ดังนี้  
 ด้านพันธกิจ 

1. การรักษาอันดับคุณภาพโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศ 
2. การเป็นผู้นำด้านหลักสูตร และการบริหาร 
3. การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลทั้ง 5 ด้าน 
4. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพอย่างทั่วถึง 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. การสรรหา ว่าจ้างและรักษาครู บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามต้องการไว้ 
2. การลดภาระงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานสอนของครู 
3. การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชการ สมรรถนะหลักของครูที่บรรจุใหม่ และย้ายเข้ามา 
ด้านบริหารการศึกษา 
1. การลดต้นทุนการดำเนินการและการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้อยู่ในเกณฑ์  

การยกระดับระบบบริหารโดยใช้เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรูข้องนักเรียนได้ทุกเวลาสถานที่ 
3. เป็นผู้นำในระดับประเทศท่ีจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนานักเรียนให้

มีศักยภาพเป็นพลโลก ที่ดี  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ภายในปี พ.ศ.2565 

4. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา  

ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2563 

.............................................................. ....... 
 

 โดยที ่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2559 นโยบายการปฏิร ูปการศึกษาในทศวรรษที ่สองที ่กำหนดเป้าหมาย                     
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู ้เกี ่ยวข้อง ทั ้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู ้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

                   
นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา   ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 2ปานกลาง   ร้อยละ 50-59 

ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 60-69 
ระดับ 4 ดีเลิศ   ร้อยละ 70-79 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย  
แนบท้ายประกาศ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2563 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
 
 

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
 1. ผู ้เร ียนร้อยละ 83.00 ของผู ้เร ียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื ่อสาร 

ภาษาไทย จาก ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง ในแต่
ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85.00  ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ วัดผลการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 2.0 
ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 82.00 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน 
ภาษา ฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการ
เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ค ิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความสามารถในการนำเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี  
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรม
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
หน้าที่พลเมือง และ กิจกรรมโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 
กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือ

ผลผลิต  ตามที่ ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น  อย่างน้อย  ภาคเรียน
ละ 1 ชิ้นงาน 
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1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการเรียนรายวิชา 
คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 83 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 54.78  ขึ ้นไป ของคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จำนวน 4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. คะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ 53.61 ขึ ้นไป ของคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จำนวน 5 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ  

อย่างน้อย 1 อาชีพ 
2. ผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ ร้อยละ 100 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีความเป็นสุภาพบุรุษ 
และ สุภาพสตรี ลูกเจ้าพ่อบุญวาทย์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 
3. ผู ้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกเจ้าพ่อของ
ระดับชั้น ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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4. ผู้เรียนร้อยละ 90  เข้าร่วมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ และมีความพึงพอใจ
อยู่ใน ระดับดีมากข้ึนไป 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ผู้เรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น 

และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม
ต่อปีการศึกษา 

 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100  มีส่วนร่วมกิจกรรมกรีฬาสี กีฬาของแต่ระดับชั้น ภายใน

สถานศึกษา มหกรรมบุญวาทย์วิทยาลัยเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันอาเซียน 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศน
ศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป 

 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑก์าร 

เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100   มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาแต่ละ ระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ 

การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
2. สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครู บุคลากร
ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่า 90 ชุมนุม
ต่อปีการศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 80 ชุมนุมต่อปี
การศึกษา  โดยครอบคลุม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของ ผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุก
ระดับชั้น 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม 

ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 100  มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี 
การศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพ 

 

 1. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ  
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของห้องเรียน 
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
3. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับ  
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแล
รักษา ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

2.6 จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 150 ตำแหน่ง 

เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 500 
Mbps ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 

 1. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพ่ือ
จัดทำ ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 85 มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา 
ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มี
กิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย วิธีการปฏิบัติ (Active Learning)  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชิวิตได้ 
3. ครูร้อยละ 82  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผล  
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 1. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการอย่าง หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 95 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
3. ครู 85 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือ
ต่อ การเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1. ครูร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน   

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 90 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1. ครูร้อยละ 92 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 92 ทำการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำผลจาก
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 92 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลพัฒนา
ผู้เรียน 
       -ใช้แผนการประเมินผลรายวิชา จำแนกเป็น K+P+A 
       -ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่ตรงกับตัวชี้วัด 
       -ประเมินผล Formative Assessment เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับ
คะแนนเพิ่มได้ ≤ 80% (FA ≤ 80) 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู ้เกี ่ยวข้อง ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 90 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ 
 กรณีกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
กำลังพัฒนา (1) ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50-59 

ดี (3) ร้อยละ 60-69 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70-79 

ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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กรณีกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวัล รายละเอียด 

กำลังพัฒนา (1) มี/ไม่มี ไม่มี 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด/ ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) มี 
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน 

ดี (3) มี 
ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/ หน่วยงานใน

กำกับ 

เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
/ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ 

ดีเลิศ (4) มี ระดับภาค/จังหวัด 
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ 
/ หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (5) มี 
ระดับประเทศ/

นานาชาติ 

สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 

 หลักฐาน/เอกสาร 
  - เล่มมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
  - เอกสาร รายมาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                        
  - เอกสาร การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเดินพิจารณา            
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1.5 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ผลการประเม ินการจ ัดการศ ึกษาของท ุกหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้องมาเป ็นข ้อม ูลฐาน                     
(Baseline data) ในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน และเป้าประสงค์
ของตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมา
เป ็ น ข ้ อม ู ล ฐ าน  ( Baseline data)  ก ำหนด เป ้ า หม ายคว ามส ำ เ ร ็ จ แล ะ เป ้ า ป ร ะส ง ค์   
โดยเปรียบเทียบผล 3 ปีย้อนหลัง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  ตามกระบวนการดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้  
 1. แต่งตั้งคณะดำเนินงานวิจัย สถานศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้า/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานสถานศึกษา 
 3. วางแผนการวิจัยตามงาน/สาระ 
 4. ปฏิบัติดำนเนินงานวิจัยตามขั้นตอน 
 5. ปรับปรุง ติดตาม ผลการวิจัย 

ทบทวนวิเคราะห์ 
ผลการประเมินรอบสาม 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ 

วางแผนตามเป้าหมาย 

ดำเนินการพัฒนา 3 มาตรฐาน 
1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
2. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
3. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั  
 

ติดตาม/ปรับปรงุ 
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ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน 
ตารางแสดงผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  การการศึกษา 2560 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม  

 
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบส่ี) พ.ศ. 2559 - 2563 

ตารางแสดงผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสี่)  
เข้ารับการประเมินเมื่อวันที่ 4 – 5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 

 
ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

ด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม 
1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานฐานวิจัย 

2. การพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณลักษณะของนักเรียน
มาตรฐานสากลประกอบด้วย กิจกรรม 
โอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
กิจกรรม บันได้ 5 ขั้น (IS1-IS3) 

 
 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดด
เด่น 

 
จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
การทำโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning: RBL) ของผู ้เรียนเป็นที ่ยอมรับ

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

36 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยการนำวิสัยทัศน์สู ่การปฏิบัติด้วย

กระบวนการ PDSR ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของวงจร
การทำงานร่วมกัน  เป็นการเพิ่ม กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี (World 
Class Citizen) และยกระดับการจัดการเรียน การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา รวมทั้งได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA (IQA) ทำให้ผล
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานและมี
ความต่อเนื่องยั่งยืน 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) และการจัดกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project: RBP) ของคณะคร ู

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของผู้เรียนให้ยั่งยืน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
การพัฒนาระบบไอซีที (ICT) เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและ
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิวัฒนาการ             

และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง             
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) และมีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปีการศึกษา 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบไอซีที (ICT) เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ            

ที่ ๒๑ และเพื่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น และควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
สมบูรณ์ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน เป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่
บุคลากร และผู้สนใจ รวมทั้งควรส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมี
ความกา้วหน้าทางวิชาชีพให้ทั่วถึงและหลากหลายยิ่งขึ้น 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปีการศึกษา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูควรได้รับการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

จัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิจัย (Research-Based Project : RBP) มากยิ่งขึ้น 
และควรได้รับการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง กำหนดการดำเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีการศึกษา 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรนำสิ ่งที ่ผ ู ้เร ียนปฏิบัติได้ดีเป็นเลิศ (Best Practice) ที ่สามารถนำเป็น
แบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีต่อผู้อื ่นได้ เช่น โครงงานฐานวิจัย หรือกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ หรือ
กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ หรือกิจกรรมบันได้ 5 ขั้น พัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณภาพผู้เรียน 
โดยการใช้ห่วงโซ่ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกรอบควบคุมกระบวนการดำเนินงานของนวัตกรรม 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ของวงจรการทำงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพล
โลกที่ดี (World Class Citizen) และยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียงเคียงมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) โดยมีโครงการต่าง ๆ รองรับอย่างหลากหลาย ทำให้ทุกฝ่ ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
ได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA (IQA) ทำให้ผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว จึงควรนำกระบวนการบริหาร
รูปแบบ PDSR มาต่อยอดเป็นลักษณะของการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีกระบวนการขั้นตอนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และนำกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มาจัดทำเป็นเอกสารที ่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื ่อเป็นแบบอย่างในการปฏิ บัติแก่
สถานศึกษาอื่น มีการศึกษา สังเคราะห์ผลงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยที่จะส่งผลให้
สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาควรพิจารณานำการจัดทำกระบวนการ CPLC CAR BWS. นำสู่การพัฒนาเป็น

นวัตกรรมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และมีการ
เผยแพร่ต่อไป 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิสัยทัศน์และกระบวนการที ่จะพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เฉพาะทาง เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Smart Science) โครงการห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ (Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการ
เรียนร่วมที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติทั่วไป มีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานตามกระบวนการ PDCA และมีนวัตกรรมในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR 
ทำให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการทำงาน และให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มกลยุทธ์ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม         

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

1) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (โดยคณะกรรมการดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา) 

จุดเด่น 
ผู้เรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา

นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐาน                   
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ส่งผลให้นักเรียนมีผล
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 2 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ และ
ผู้เรียนยังมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม   ที่ดีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออก
กำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ นอกจากนี้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตัง้คำถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีการวาง
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แผนการทำงานทำให้สามารถดำเนินการจนสำเร็จ และมีการวางแผนการทำงานทำให้สามารถ
ดำเนินการจนสำเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ รู้จักการ
ปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ การอยู่ร่วมกัน  

ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการทำงาน และให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือกับครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน เป็นผู้นำพัฒนาด้านวิชาการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองทุกรายการใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และดำเนินการเพื่อให้ความรู้และบริการในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมให้บริการในด้านสถานที่ การจัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการอื่นๆ ที่ชุมชนร้องขอ จนเกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับ
และพึงพอใจ อีกทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของถานศึกษา และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้
เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาที่มีระบบ และกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

ครูผู ้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
จากการประกวดแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล  อีกทั้งมี
คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย และครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเอง และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น
ไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควนให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์              
ที่สูงขึ ้นกว่าเดิมทั ้งในระดับภาคและระดับประเทศ  โดยพัฒนาการเรียนรู ้ ทั ้งความรู ้ ความจำ                  
ความเข้าใจ การนำไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำไปประยุกต์ใช้   และจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมี
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ความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และต้องพัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี ทันสมัยใหม่ให้ด ีย ิ ่งขึ้น                    
เพื่อพัฒนาครูการจัดกระบวนเรียนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี                 
ในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารสําหรับผู้เรียน เพ่ือสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
 

2) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (โดยหน่วยงานภายนอก) 

เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
การทำโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning: RBL) ของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับ

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วย

กระบวนการ PDSR ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของวงจร
การทำงานร่วมกัน  เป็นการเพ่ิม กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี (World 
Class Citizen) และยกระดับการจัดการเรียน การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา รวมทั้งได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA (IQA) ทำให้ผล
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานและมี
ความต่อเนื่องยั่งยืน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) และการจัดกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project: RBP) ของคณะครู 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของผู้เรียนให้ยั่งยืน 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
การพัฒนาระบบไอซีที (ICT) เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ

เพ่ือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันวิวัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R ๘C) และมีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีการศึกษา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบไอซีที (ICT) เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ และเพ่ือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น และควรพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้สมบูรณ์ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน เป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคลากร และผู้สนใจ รวมทั้งควรส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทั่วถึงและหลากหลายยิ่งขึ้น 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีการศึกษา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูควรได้รับการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยจัดทำในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิจัย (Research-Based Project : RBP) มาก
ยิ่งขึ้น และควรได้รับการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรนำสิ่งที่ผู ้เรียนปฏิบัติได้ดีเป็นเลิศ (Best Practice) ที ่สามารถนำเป็น

แบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีต่อผู้อื่นได้ เช่น โครงงานฐานวิจัย หรือกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ หรือ
กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ หรือกิจกรรมบันได้ ๕ ขั้น พัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณภาพ
ผู้เรียน โดยการใช้ห่วงโซ่ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกรอบควบคุมกระบวนการดำเนินงาน
ของนวัตกรรม 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน (SBM) ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการนำวิสัยทัศน์สู ่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการทำงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี (World Class Citizen) และยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียง
เคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยมีโครงการต่าง ๆ รองรับอย่างหลากหลาย 
ทำให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมทั้งได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA (IQA) 
ทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว              
จึงควรนำกระบวนการบริหารรูปแบบ PDSR มาต่อยอดเป็นลักษณะของการวิจัยเพื ่อพัฒนา              
โดยมีกระบวนการขั ้นตอนให้ชัดเจนยิ ่งขึ ้น และนำกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
ประสบการณ์ในการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มาจัดทำเป็นเอกสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติแก่สถานศึกษาอื่น มีการศึกษา สังเคราะห์ผลงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยที่จะส่งผลให้สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน และมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาควรพิจารณานำการจัดทำกระบวนการ CPLC CAR BWS. นำสู่การพัฒนาเป็น

นวัตกรรมด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และมีการ
เผยแพร่ต่อไป 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิสัยทัศน์และกระบวนการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Smart Science) โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการเรียนร่วมที่
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติทั่วไป มีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
กระบวนการ PDCA และมีนวัตกรรมในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR ทำให้เกิด
การเรียนรู้ของวงจรการทำงาน และให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World Class Standard) ด้วยแนวทางของเกณฑ์การบริหารด้วยรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ สพฐ. (OBECQA) ปรากฏผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และด้านสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กำหนดในแต่ละระดับชั้น มีอันดับ
ความโดดเด่น 1 ใน 10 ของประเทศในความสำเร็จด้านผู้นำทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
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ลำปาง และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลต่าง ๆ จึงเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง 
ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีผลงานที่เกิดจากการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ด้านคุณธรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความโดดเด่น ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย กิจกรรม          การเรียนรู้
โครงงานฐานวิจัย และรางวัลจากกิจกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณลักษณะของ
นักเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย กิจกรรม โอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์  และ
กิจกรรมบันได 5 ขั้น (IS1-IS3) โดยผู้เรียนได้รับรางวัลในเวทีการแข่งขัน                           ใน
ระด ับชาต ิ และระด ับนานาชาต ิ สถานศึกษาจ ึงได ้ม ีการเผยแพร ่ผลงานในโอกาสต ่าง ๆ                   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ในงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรม
นานาชาต ิ  งาน Yi-Lan Internation Children’s Folklore & Folkgame Festival ณ ประเทศ
ไต ้หว ัน งานแลกเปล ี ่ ยนว ัฒนธรรมฯ ในงานมหกรรมการแสดงว ัฒนธรรมนานาชาติ                                   
ง า น  XXV. SUMMERFEST International Folklore Festival and Folk Art Fair ณ  เ ม ื อ ง 
SZÁZHALOMBATTA-RÁCKEVE-TÖKÖL ประเทศฮังการี เป็นต้น ทำให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
ภาคภูมิใจและพึงพอใจ สถานศึกษาจึงควรพัฒนากิจกรรม โดยส่งเสริมกระบวนการที่โดดเด่นของ
สถานศึกษาให้มีการปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีการสังเคราะห์กระบวนการใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมและควรจัดทำกระบวนการดำเนินงาน
ให้เข้มข้น สู ่กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของดำเนินงาน            
และควรมีการเผยแพร่ ส่งต่อให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายพื้นท่ียิ่งขึ้น 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. เล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
2.  ภาพกิจกรรม 
3. โล่รางวัล /เกียรติบัตร / ผลงานดีเด่น 
4. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่  

  5. อ่ืนๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 
การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 

 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพ และสื่อสาร สร้างความตระหนักให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

 2.1.1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจัดการสถานศึกษาโดดเด่น ผลการ

พัฒนาประจักษ์ชัด มีแนวคิดในการดำเนินงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา คือ ผู้เรียนคือผลผลิตที่
สำคัญที่สุดของโรงเรียน โรงเรียนจะมีชื ่อเสียงได้ต้องขึ ้นอยู่กับคุณภาพของผู ้เรียน ดังนั้น การใส่ใจให้
ความสำคัญกับคุณภาพของผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ สติปัญญา และคุณธรรม  จริยธรรม  จึงเป็นหลัก
ปฏิบัติที่สำคัญในทุกงาน กิจกรรม โครงการ และต้องบังเกิดผลดีต่อผู้เรียนเสมอ 

การดำเนินงาน 
1. การบริหารสถานศึกษา บริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดการปฏิรูป

การศึกษาและการกระจายอำนาจทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม วางแผนพัฒนาตนเอง และองค์กรด้วยความสามารถ และเต็มใจอย่างยิ่งโดย
กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยการจัดห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยสถานศึกษามีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงาน
ต่าง  ๆเช่น 

1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนา 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM) 

2) โครงการค ่ายโอล ิมป ิกว ิชาการ สอวน..เคม ี  ร ่ วมก ับคณะว ิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3) ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย             
ฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น 

4) โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ วมว.มธ.-บว.) 

5) โครงงานบนฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา (RBL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  6) ประธานโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
  7) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา   
จังหวัดลำปาง 
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  8) ประธาน“สหวิทยาเขตบุญวาทย์” มีโรงเรียนสมาชิกจำนวน 8 โรงเรียน 
เพ่ือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ 

9) ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่ 
พัฒนาระหว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กับ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
2 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการโดย

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่
มาตรฐานสากล โดยการวางแผนพัฒนาการศึกษา กำหนดให้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญในการให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม              
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายตลอดจน
การใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการเรียน             
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านวิชาการจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชนจากบุคคลภายนอกให้เป็น
โรงเรียนยอดนิยมระดับประเทศ ตลอดจนการได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากองค์กรสถาบันต่าง  ๆมากมายทั้ง
ครูผู้สอนและผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศเป็นที่ประจักษ์ 

ผลการดำเนินงาน 
 1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัล

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 3 ปีซ้อน  รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBECAWARDS) 

2) บันทึกความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอฯ และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

3) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 

4) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 

5) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 
8 โรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

6)โรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
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7) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์,  
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 

8) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 

9) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างรักษามาตรฐานประจำปี 2557 จากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 

10) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอดนิยม
ที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 
อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลำดับที่ 6  

11) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจำปี
การศึกษา 2560 

12) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือก สถานศึกษาที่
มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ 
ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (IQA AWARD) ระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 

13) โรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม 

13) บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU) ด้านการจัดการ
เร ียนการสอน และบริหารจัดการสถานศึกษา ระหว่างโรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย                     
และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

14) กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
1 การเข้าประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2563 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
2. ภาพกิจกรรม 
3. โล่รางวัล /เกียรติบัตร / ผลงานดีเด่น 
4. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่  
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2.1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้นำ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในด้านการเป็นผู้นำเน้นการพัฒนาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ 

บริบท กระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากร เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีความ
รับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน มีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
ความเป็นพี่น้องสามารถดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละบุคคลมาใช้ในการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดำเนินการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบเป็นระบบ นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อย่างเต็มที่ และชุมชนให้การยอมรับด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจ 

ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักในการบริหารทุกกลุ่มงานให้เกิดคุณภาพดังนี้ 
 1. การบริหารกิจการสถานศึกษา  

1) บริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  2) บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

3) มีการกำหนดภาระงาน มอบหมายงาน และขอบข่ายงาน ปฏิบัติตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน มีการนิเทศกำกับ ติดตามโดยใช้ระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 

4) ใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 

5) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
6) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม 

ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

7) ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา  

8) มีการจัดระบบการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็น
ระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแล และสนับสนุน
ส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด 

9) ผู้บริหารมีส่วนร่วมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ 
ดำเนินการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

10) ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ดำเนินการ โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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2. การบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ 

จัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
   1) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และบริบทของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3) การบริหารสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนทุกคนเป็นคนดี และคนเก่ง อยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
(แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2553) 

   4) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   5) บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   6) จัดทำคู่มือครูเพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนได้ยึดปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
   7) ส่งเสริมให้ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน 
   8) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกันได้ 

  9) ส่งเสริมให้มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

   10) จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการนิเทศการจัดการ 
เรียนรู้ และประเมินผลการดำเนินงานของครูผูสอน 
  11) บริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ เช่น การจัดทำตารางสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ สื่อ นวัตกรรม 
ใช้สำรหับการเรียนการสอน 

   12) ประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
  13) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง 

14) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีปิด และรับธงเจ้าภาพงาน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

15) ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนรูปแบบแนวทางในการ
ต ิดตาม ตรวจเย ี ่ยม และประเม ินโรงเร ียนในโครงการโรงเร ียนมาตรฐานสากล                            
ของคณะกรรมการในแต่ละภูมิภาค  

16) จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการดำเนินการจัดทำ
ระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
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17) ผู้บริหารได้บริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จด้านผู้นำการศึกษา ผลักดัน
ให้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีอันดับความโดดเด่น 1 
ใน 10 ของประเทศ สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดลำปาง และประเทศชาติ ด้วยรางวัลโอลิมปิก
วิชาการ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ โครงงานฐานวิจัยระดับนานาชาติ และผลการ
ทดสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้คะแนน
เฉล ี ่ยส ูงต ิดอ ันด ับ  TOP TEN ของประเทศ ได ้ร ับรางว ัล IQA AWARDS 2 ป ีซ ้อน                    
ในปี  พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 จึงเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครอง ในจังหวัดลำปางและจังหวัด
ใกล้เคียง ให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในสมรรถนะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีการ
แข่งขันสูง ภายใต้การขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที ่ได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากการใช้แนวทางของเกณฑ์การบริหารด้วยรางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. (OBECQA) ซึ่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการจัดลำดับสถานศึกษาที่ดีที่สุด 100 
อันดับแรกของประเทศอยู่ในลำดับที่ 10  ในปี 2562 

18) มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC     
จนเกิดเป็นนวัตกรรม และวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง คือ CPLC CAR BWS. (Creative 
Professional Learning Community Classroom Action Research Bunyawat 
Witthayalai School) หลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย” และ การบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จนเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ และหน่วยงานทางการศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน  

19 )  ได ้ บร ิ ห ารจ ั ดการ โดยความร ่ วมม ือของฝ ่ ายต ่ า งๆ  ท ั ้ ง ใน                              
และนอกโรงเรียน โดยดำเนินการร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน             
บุญวาทย์วิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย  มูลนิธิบุญวาทย์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ซึ่งเป็น 5 ภาคีเครือข่ายของโรงเรียน จนประสบความสำเร็จ เป็นโรงเรียนชั้นนำของ
ประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น  

 1. สภาผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562   
 2. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน 
3. การบริหารกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ 

  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงาน 
ที ่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานให้มีขั ้นตอนที ่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effective) และโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการ
ประเมิน รางวัล OBECQA ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ .) ได้
คะแนนสูงสุดระดับประเทศ ทำให้มีโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจำ จึงจำเป็นที่
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จะต้องรักษามาตรฐานให้ดีอยู่เสมอ และบริหารทั้งเวลาและงบประมาณให้เหมาะสม จน
ได้รับการชื่นชมทั้งในโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด ยึดหลักการบริหารแบบโปร่งใส และ
ยึดหลักธรรมาธิบาล ในการบริหารงาน  (ยึดแนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ หลักฐาน) 
สอดคล้องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) รองรับสังคมดิจิทัลสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

1) นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เช่น โปรแกรมบริหารงาน
การเงิน โปรแกรมบริหารงบประมาณในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

2) จ ัดทำบัญชีตามระบบบริหารงานการเง ินการคลังภาคร ัฐ ด ้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

3) จัดระบบควบคุมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงินและการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ 

4) ควบคุมการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ และแนว
ปฏิบัติของโรงเรียนและของทางราชการ 

5) จัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล งานการเงินบัญชีและงานพัสดุเพ่ือจัดทำ 
สารสนเทศในระดับโรงเรียน 

6) การตรวจสอบภายในจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน รายงานเงินคงเหลือ รายรับสัญญารับรองการยืมเงิน                  
เงินงบประมาณ ยอดคงเหลือในสมุดเงินสดและหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 

   7) จัดให้มีการประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการของโรงเรียน  
  8) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชนศิษย์
เก่าและบุคคลทั่วไป 

9) จัดสรรงบประมาณให้ครูและบุคลากร เข้ารับการ อบรมสัมมนาและศึกษาดู 
งานทั้งในและต่างประเทศ 

10) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนา 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา      
รุ่นที่ 51/2559  
  11) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
  12) ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมจัดทำวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดวิสัยทศัน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น และกลยุทธ์ จนเกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี                   
(พ.ศ.2564 – 2568) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
  13) ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับ
คุณภาพ และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
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4. การบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานอย่างเป็นระบบ 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3) สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา 
4) ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการส่งเสริมความประพฤติของ 

นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างปกติสุข 
5) ร่วมพิจารณาตัดสินนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  
6) ร่วมวางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน และ 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
7) ส่งเสริม สนับสนุนงานสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. การบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พัฒนา

ผู ้เร ียนให้มี ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และผู้บริหารสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม  

1) จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ในการจัดโครงสร้างการ 
บริหารงาน (Organizing) ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จัดวางตัวบุคลากร (Staffing) ให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  

2) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ภาระงาน 
ของบุคลากรในกลุ่ม โดยจัดทำพรรณนางาน (Job descriptions) ครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างชัดเจน 
และจัดพิมพ์เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 

3) ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
และพัฒนางานเพ่ือจัดทำแผนงาน โครงการ เสนอประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

4) ติดตามนิเทศกำกับการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 

   5) ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน รายงานเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็น 
รายงานประจำปี 

ส่วนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  มีพ้ืนที่ประมาณ 44 ไร่ ได้บริหารจัดการด้านอาคาร 
สถานที่และบริเวณต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
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1) ด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ได้ปรับปรุง อาคารเรียน โดยมีที่ก้ันตรง
บริเวณบันไดขึ้นอาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้ำ ของนักเรียน ให้ทันสมัย ปลอดภัย มี
จุดล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคารเรียน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

2) ด้านสภาพแวดล้อม ได้ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้ร่มรื่น 
สวยงามอยู่เสมอ โดยได้จัดซื้อต้นไม้ ดอกไม้ประดับตกแต่ง เพาะพันธ์กล้าไม้ดอก             
ไม้ประดับ โดยครูและนักเรียนวิชาเกษตรกรรม                       

3) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ปรับปรุงระบบเสียง แสง และ Internet ใน
ห้องเรียนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ปรับปรุงระบบ wifi 
ของโรงเรียน สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะภาพ 
(Smart Classroom) เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้
อย่างมีคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ 

ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง 
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. ภาพกิจกรรม 
2. โล่รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
3. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
 

2.1.3 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของครู 

บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนตามแนวคิดที่ว่า “การกระจายอำนาจเป็นการบริหารจัดการที่นอกจากการ
มอบหมายภาระหน้าที่ แล้วยังให้อำนาจ การตัดสินใจในการแก้ปัญหางานสะดุดเพราะขาดผู้รับผิดชอบสั่ง
การ” ในการดำเนินงานจึงมีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน  ให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นและนำมาพิจารณาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาในโรงเรียน กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
และพัฒนางานที่เป็นระบบสม่ำเสมอ มุ่งผลประโยชน์ที่นักเรียนเป็นสำคัญ ประสานสัมพันธ์กับคณะครู
ผู้ปกครอง คณะกรรมการและองค์กรต่างๆ ในชุมชน 

การดำเนินงาน  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยผ่าน
กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม โดยมีรองผู้อำนวยการของแต่ละกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบวาง
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แผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมวางแผนการทำงานอย่ างสม่ำเสมอ มุ ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ เช่น 
   1) ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่ม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   2) ประชุมคณะครูและบุคลากรประจำเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   3) ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  2. มอบหมายและกำหนดบทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ในการบริหารงานได้ชัดเจน โดยสร้างภาวะผู้นำทุกระดับ 
(Leader of Leader) 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประสานสัมพันธ์ได้ดีเยี ่ยมกับคณะครู ผู ้ปกครอง
คณะกรรมการ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสมาคมนักเรียน
เก่าบุญวาทย์วิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูบุญวาทย์วิทยาลัยมูลนิธิบุญวาทย์เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ผลการดำเนินงาน   
  1. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูดีเด่น โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการในการแต่งตั้งคณะทำงาน
ตามคำสั่งต่างๆ ของโรงเรียน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือ 

ดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  6. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ง ประจำปี 2564 ณ กัซซัน พาโนรามา 
กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน 

  7. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู ้ช่วย ประจำปี 2564  ณ กัซซัน ขุนตาลกอล์ฟ                
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน 
  8. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่การปฏิบัติ และสะท้อนผลการศึกษาดูงาน การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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9. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จังหวัดลำปาง 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ OBECQA 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจากคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ภาพกิจกรรม 
 2. โล่รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
 3. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
 4. แฟ้มผลงาน 
 

 2.1.4 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเอยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่องจาก คณะครูในสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนหรือองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

การดำเนินงาน  
  1) ด้านการครองตน เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เข้าร่วมพิธีทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้
ที่มีจริยธรรมอันดีงาม มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมั่นขวนขวายแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
บริหารงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีสัมมาคารวะ เคารพในวัยวุฒิ และความสามารถของ
ผู้อื่น และยึดหลักค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 
   1) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ 
อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ 
   2) ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมามีหลักธรรม 
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร  
   3) โปร ่ งใส ตรวจสอบได ้  ปร ับปร ุ งกลไกการทำงานขององค ์ กรให้                                   
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   4) ปฏิบัติต่อคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกที่รักมักท่ีชังมีน้ำใจ เมตตา เอ้ือเฟ้ือ 
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   5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่
สถานศึกษา และส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้น
การทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก 

 2) ด้านการครองคน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน  
สิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้จะไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลด้วย
ความเต็มใจทั้งในด้านการให้กำลังใจการช่วยเหลือกำลังทรัพย์หรือเสียสละอุทิศเวลาของตนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องสามารถสร้างความ
ศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่าย นำไปสู่ความสำเร็จตามภารกิจ และวัตถุประสงค์จึงทำให้เป็น                  
ที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยได้ประพฤติปฏิบัติตนดังนี้ 
   1) ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชามีมนุษย
สัมพันธ์  ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำมีน้ำใจ ช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
   2) ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการคิดและเสนอ
เหตุผล ให้สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมทำงานเป็นกลุ่มให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม 
   3) เป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่การกำหนด ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัดสิน
วินิจฉัยหรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
    4) เสร ิมสร ้างความสามัคคีและร ่วมกิจกรรมของหมู ่คณะทั ้งในและนอก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ ้น เสนอแนะข้อคิดเห็นที ่เป็นประโยชน์ต่องานให้
ความสำคัญ ยกย่อง และให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
   5) ประพฤติตนตามหลักศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เป็นผู้ที่เอาใจใส่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตนให้สัมพันธ์กับประเพณีที่จัดขึ้นตามระยะเวลาในเทศกาลต่างๆ  โดยการให้
ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนร่วมอนุรักษ์เป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องนับถือในสังคมทั่วไป 

 3) ด้านการครองงาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการครองงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนร่วมงานได้ ดังนี้ 
   1) เป็นผู้ที่มีความมานะพยายามในการปฏิบัติงานมิเคยย่อท้อ มีความขยัน
และทุ่มเทให้แก่การทำงานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพัฒนางานให้ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความเพียรพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือให้งานลุล่วงสำเร็จด้วยดี 
   2) เป็นผู้ที่มีความเสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาในการช่วยเหลืองานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากเพ่ือนร่วมงาน
อย่างกว้างขวางรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ
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เสนอแนะแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
   3) เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการตัดสินวินิจฉัยหรือแก้ปัญหาของส่วนรวม
โดยใช้เหตุผลประกอบหลักเกณฑ์กฎระเบียบและวิธีการที่กำหนดโดยมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นช่วยเหลือแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่คณะครูเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้เกียรติกับ
ทุกคนจึงเป็นที่รักของคณะครูและบุคลากร  
   4) เป็นผู้ที่มีจิตบริการดีเยี่ยมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อุทิศเวลาให้กับราชการทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาราชการสนใจเอาใจใส่ในงานด้วยความเต็มใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี              
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อองค์กร 
   5) เป็นผู้ท ี ่ย ึดหลักธรรม ตามหลักศาสนา มุ ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่                   
ความเอ้ือเฟ้ือ ความรักความสามัคคี การให้ขวัญกำลังใจ ทำให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุขส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ องค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
การจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการรับทราบนโยบาย
การบริหารงาน การจัดการเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนได้รับการ          
ยกย่องจากชุมชน  
 ผลการดำเนินงาน 
  1. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาได ้ร ับการยอมร ับด ้านความศร ัทธาทั ้งด ้านความรู้  
ความสามารถ ความมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำจากบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
  2. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคม
ผู้ปกครอง และครูดีเด่น จาก สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
  5. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานอำนวยการจัดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน 
(เทศน์มหาชาติจังหวัดลำปาง) 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการในการแต่งตั้งคณะทำงาน
ตามคำสั่งต่างๆ ของโรงเรียน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือ 

ดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  6. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ง ประจำปี 2564 ณ กัซซัน พาโนรามา 
กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน 
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  7. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู ้ช่วย ประจำปี 2564  ณ กัซซัน ขุนตาลกอล์ฟ                
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน 
  8. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่การปฏิบัติ และสะท้อนผลการศึกษาดูงาน การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

9. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จังหวัดลำปาง 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ OBECQA 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจากคำสั่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ภาพกิจกรรม 
 2. โล่รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
 3. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 

 
2.2 สถานศึกษาออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ที่กำหนดไว้โดยครอบคลุมภาระงาน บทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันออกแบบระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด โดยใช้ค่านิยมหลักด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมการมีส่วนร่วมความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ จริยธรรมและความถูกต้องในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เป็นแนวทางเพื่อทบทวนโครงสร้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลที่ดี
ในการจัดทากลยุทธ์และการจัดการกระบวนการเพื่อกำหนดเป็นนโยบายหลัก  แล้วเปรียบเทียบกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับรองรับนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  
ผู้นำระดับสูงประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
และครูบุคลากรซึ่งเป็นผู้นำแนวทางปฏิบัติไปดาเนินการในรูปมาตรการหรือโครงการหรือกิจกรรม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลและการ
กำกับดูแลองค์กรที่ดีปรากฏในตาราง 
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ตารางแสดงนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

 
ผู้นำระดับสูงใช้ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้น

สังกัดมูลนิธิ สมาคมฯหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการกระทำของผู้บริหาร 
ความรับผิดชอบ ด้านการเงินและงบประมาณ ความโปร่งใสของการดำเนินการ การสรรหาและ
นโยบายในการดำเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  การตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่เป็นอิสระ ดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประกอบด้วยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 15 คน ที่มาจากองค์การบริหารปกครองท้องถิ่น องค์กรศาสนา 
องค์กรชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู ดารงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่สนับสนุนและรับรอง
รายงานการบริหารงานของโรงเรียนเป็นเบื้องต้น ผู้อำนวยการและรอง ผอ.ทั้ง 4 กลุ่มบริหารจะ
ประชุมทบทวนและติดตามภาระงานทุกกลางสัปดาห์  รอง ผอ.กลุ ่มบริหารวิชาการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการทุกเดือนและส่งบันทึกการประชุมรายงานต่อผู้อำนวยการเช่นเดียวกับ
กลุ ่มบริหารอีก 3 กลุ ่ม หัวหน้ากลุ ่มสาระ และหัวหน้าหน่วยงานจะรายงานโดยตรงต่อรอง
ผู้อำนวยการที่สังกัดอยู่ เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง  (SAR) รายงานต่อ
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-
Assessment Report) ของโรงเรียนรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. 35 และ 
สพฐ.ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.เมื่อครบเวลาการ
บริหาร 5 ปี และได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินการด้านงบประมาณจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทุกปี 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในใช้ระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุมลักษณะงานทั้ง  ๘ 
ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4) ด้านการพัสดุ
และด้านทรัพย์สิน 5) ด้านการเงิน 6) ด้านบัญชีและการเงิน 7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 
8) ด้านการบริการ โดยทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้นำระบบการควบคุมภายในใช้ในการเฝ้าระวัง และ
ติดตามการทำงานของงาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน และนำมาปรับปรุง เพ่ือให้ได้ระบบที่เหมาะสมในการใช้
งานและโรงเรียนฯ ได้จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปี ผลการ
จัดระบบการควบคุมภายใน ทำให้ 1) การดำเนินงานบรรลุว ัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นและลดความเสี่ยง
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่างๆ จากการดำเนินงานและจัดทาแผนเพ่ือ
ป้องกันและลดความเสี่ยงซึ่งปรากฏตามตาราง  

ตารางแสดงการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
การตรวจสอบและการนิเทศภายใน ผู้นำระดับสูงจัดระบบตรวจสอบภายในตามระเบียบของ

ทางราชการและได้ประสานขอความร่วมมือกับ  สำนักงานตรวจสอบภายในเขตพื้นที ่การศึกษา
ตรวจสอบทุกปี การนิเทศภายในผู้นำทุกระดับได้รับการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดให้รองผู้อำนวยการทุกคน ตรวจอาคารเรียน สังเกตการณ์
สอน การมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอาคารอีกตำแหน่งหนึ่งรวมทั้งการจัดทำ
รายงานประเมินตนเองของครู 
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2.3 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกันโดยศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ  ศึกษาความต้องการ
ของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชนตลอดถึงปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

1. การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชน
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน  
โดยการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการเพื่อให้โรงเรียนยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย แผนงาน  โครงการ อันเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
นำเสนอระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง สถาบันที่เกี่ยวข้องในชุมชน มีความชัดเจน ทุกฝ่ายรับรู้และ
ดำเนินไปในทศิทางเดียวกัน 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการ
วิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT Analysis) บุคลากรของโรงเรียน ภาคีเครือข่ายและพันธมิตรอุปถัมภ์
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์และการ
ทำประชาพิจารณ์ ประกาศใช้และมีการเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน 

3. กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์  

4. กำหนดแผนงานและโครงการปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของโรงเรียนและแต่ละ
สายงาน 

5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินโครงการตามแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และกิจกรรมที่หลากหลาย 
ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา แผนงาน  โครงการ ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย กลยุทธ์มีความชัดเจน ทุกฝ่ายรับรู้และดำเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการกำกับ ติดตาม สรุป ทบทวนและนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้สถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
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หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
3. รายงานการประชุมครูประจำเดือน 
4. แผนพัฒนาโรงเรียน 
5. แผนปฏิบัติการประจำปี 
6. ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
7.  ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา              

โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมายและลงมือปฏิบัติตามแผนในทุกขั้นตอน 
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหาจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงเพ่ือจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุน
ทุนทรัพย์ ทรัพยากรและบุคลากรสนับสนุนให้โรงเรียนนำมาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ ภายนอก
โรงเรียน ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กรและประเมินงานเชิงพัฒนาทำให้โรงเรยีน    
มีรากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริง จึงมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว เป็นที่ชื่นชมของชุมชนและประชาชน
ทั่วไป ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ทุกฝ่ายที่มามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/องค์กร ประเด็นการมีส่วนร่วม 
1. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน       
บุญวาทย์วิทยาลัย 

สนับสนนุงบประมาณจ้างครูและบุคลากรที่ขาดแคลน
ตลอดจนงบประมาณพัฒนาการศึกษา 

2. สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทยว์ิทยาลัย สนับสนนุงบประมาณพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาครู
ร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษา 

3. มูลนิธิบุญวาทย ์ สนับสนนุทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
4. ศูนย์ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สสวท. โครงการ Smart Science 
6. สภาการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โครงการ Gifted Child in Mathematics 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สนับสนนุการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ตั้งศูนย์วิทยบริการในโรงเรียน 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
วิทยาเขตลำปาง 

สนับสนนุการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์         
ราชวิทยาลัย 

สนับสนนุพระอาจารย์สอนวชิาพระพุทธศาสนา 
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หน่วยงาน/องค์กร ประเด็นการมีส่วนร่วม 
11. บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด 
(มหาชน) 

สนับสนนุงบประมาณพัฒนาระบบสื่อการสอนทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

12. บริษัทโทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น สนับสนนุระบบการสื่อสารไร้สาย 
13. บริษัทแอดว้านซ์ อินโฟ เซอร์วิส สนับสนนุระบบการสื่อสารไร้สาย 
14. มูลนิธิเพื่อคนพิการ สนับสนนุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบการสอนนักเรียนผู้

พิการทางสายตา 
15. Fukui University และ Kyoto 
University 

ทำ MOU การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศญีปุ่่น 

16. สถานศึกษาต่างๆในสงักัด สพฐ. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
17. กรมทรัพยากรน้ำ สนับสนนุการผลตินำ้ดื่มอาร์ โอ 
18. สถาบันประหยัดพลังงานนครพิงค์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สนับสนนุอุปกรณ์ Realtime power monitoring 
Indicator 
เพื่อการประหยัดพลังงานในโรงเรียน 

19. กระทรวงพลังงาน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานเร่ืองการประหยัดพลังงานที่
ประเทศสิงคโปร์ 

20. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง โครงการเยาวชนแกนนำส่งเสรมิสาธารณสุขในโรงเรียน 
โครงการ อย.น้อย 

21. โรงพยาบาลลำปาง สนับสนนุผู้ทรงคุณวฒุิมาเป็นวทิยากรในด้านสุขภาพ 
22. เทศบาลลำปาง อนุเคราะห์เร่ืองงบประมาณดา้นสถานที่ การตัดตน้ไม้ที่

อาจเป็นอันตราย ฯลฯ 
23. สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง สนับสนนุผู้ทรงคุณวฒุิมาเป็นวทิยากรในด้านวินัยจราจร 

ความรู้ทางกฎหมายและยาเสพติด โครงการตำรวจ
โรงเรียน 

24. ครูอาวุโสโรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย สนับสนนุทุนการศึกษา 
25. ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย สนับสนนุทุนการศึกษาและการติวเสริมความรู้มุ่งสู่

มหาวิทยาลยั 
26. บริษัท SCG ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย 

สนับสนนุทุนการศึกษาไทย 

27. ธนาคารออมสิน โครงการธนาคารโรงเรียน 
28. ฯพณฯบุญชู  ตรีทอง อดีต
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โครงการพิเศษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

29. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สนับสนนุงบประมาณด้านสถานที่ 
30. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง สถานที่จดักิจกรรม 4 เหล่า  
31. กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง แหล่งการเรียนรู้ 
32. ศาสนสถานในจังหวัดลำปาง แหล่งการเรียนรู้ 
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ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ องค์กร 

เอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานต่างประเทศและชุมชนในด้านการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน                
ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. โครงการที่เข้าประกวดระดับประเทศ 
2. โครงการที่เข้าประกวดระดับนานาชาติ 
3. สำเนาใบลงนามทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
2.4 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื ่อบรรลุตามเป้าหมายรายปี โดยจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงานใน
รอบปี ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและผู้รับผิดชอบได้นำเอากระบวนการจัดทำกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติการ สู่การปฏิบัติ ตามกระบวนการ  ดังนี้  

กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ (Strategic Planning Process (SPP) และการนำไปสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีกระบวน การและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักการ

สำคัญ 2 ข้อ คือ 1)  แผนปฏิบัติการจะต้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์  2) แผนปฏิบัติการยึดหลักการมี
ส่วนร่วมเช่นเดียวกับการวางแผนกลยุทธ์และยั งคำนึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด ้วย 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการมีกระบวนการจัดทำดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษากรอบเงื่อนไขประจำปีจาก สพฐ. สพม. ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กรอบนโยบาย  กรอบเป้าหมายของผลผลิตหลักท่ีต้องการและกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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ขั้นตอนที่ 2  แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ทบทวนสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. กำหนดเป้าหมายและผลผลิตหลักประจำปีของสถานศึกษา 
3. จัดทำรายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ 
4.  จ ัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ กำหนดผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ                       

และภาพรวมแนวทาง การใช้งบประมาณโดยแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณดังนี้ ด้านวิชาการร้อยละ 
70  ด้านบริหารทั่วไปร้อยละ 20 และ งบสำรองจ่ายร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณอุดหนุน 

5.  จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผลและเอกสารรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
          และการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติมีกระบวนการดังนี้ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย
การให้บริการ ให้ครูบุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึงโดยจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจำปีแจกทุกกลุ่มสาระ/งานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน
ให้กับครูทุกคนได้รับทราบ 

2.จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงาน และพรรณางานเกี ่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการทำงาน             
การมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อแจกครูทุกคน  

3. ดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และในระหว่างการการดำเนินงาน               
ฝ่ายแผนงานทำหน้าที่ควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นรายวัน โดยมีโปรแกรมควบคุม
ติดตามการใช้งบประมาณเป็นตัวควบคุมความเสี่ยง   

4.ประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ โดยให้ทางกลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน 
รายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่ได้จัดไว้ให้ในวันที่กำหนดในเดือนของสิ้นปีงบประมาณ 
 ทั ้งนี ้ การบริหารงบประมาณโรงเรียนได้คำนึงถึงความคุ ้มค่า คุ ้มทุน ประหยัดและ                
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ.และความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โดยการดำเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบ
วิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลังด้วยทำให้โรงเรียนมั่นใจว่าผลสำเร็จในแผนปฏิบัติการ               
มีความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนควบคุมความเสี่ยงด้าน
การเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการโดยได้มอบหมายให้กลุ่มสาระ/งานเสนอโครงการแล้ว
ร่วมกันพิจารณาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงความต้องการและความ
จำเป็น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาตรฐานและตัวชี้วัด  ภายใต้กรอบวงเงินที ่ได้
ประมาณการล่วงหน้าในสัดส่วนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และโดยภาพรวมกลุ่มบริหารวิชาการได้
งบประมาณสูงสุด คือ ร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ คือ  70:20:10 
(วิชาการ:บริหาร : สำรองจ่าย) 
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 แหล่งที่มาของงบประมาณได้จาก 1) เงินงบประมาณ 2) เงินนอกงบประมาณ อันประกอบไป
ด้วยเงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้จัดสรรจาก สพฐ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน การระดมเงินดังกล่าวโรงเรียนบุญวาทย์
ว ิทยาลัยได้คำนึงถึงความสามารถของผู ้ปกครองที ่จะสนับสนุน และเงินรายได้อื ่นๆที ่ได้จาก
ค่าตอบแทนจากการขอใช้สถานที่ และเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆจากหน่วยงานภายนอก 

 ปัญหาของการระดมทรัพยากรที่พบ คือ 1) ผู้ปกครองบางกลุ่มไม่เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
คำชี้แจงจึงไม่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน 2) การสื่อสารระหว่างทางโรงเรียนกับลูกค้าไม่ชัดเจน             
3) ลูกค้าบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเรียนฟรีจึงไม่ให้การสนับสนุนตามที่ตกลงไว้และ 4) เงิน
จากการระดมทรัพยากรบางประเภทไม่ได้เท่ากับประมาณการที่ตั้งไว้ 

 วิธีการแก้ไข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้ปกครองและ
บุคคลภายนอกทราบวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นพร้อมทั้ง
ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายรายปีงบประมาณ โดยจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ตามสัดส่วน การบริหารงบประมาณ 70:20:10 และมี
ปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงานในรอบปี  ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
 
2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอตามปฎิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอตามปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ ตามแผนในรอบ
ปีงบประมาณ ดังนี้  

      ปฏิทินการขับเคลื่อนคณุภาพตามแผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
ขั้นตอนของกระบวนการ การดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. ทบทวนผู้รับผิดชอบ 
- เตรียมการวางแผน กรกฎาคม 
- กำหนดผู้รับผดิชอบ 

2.วิเคราะห์ ทบทวน 
บริบท  SWOT 

- ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน  

สิงหาคม 
- นำผลการวิเคราะห์มาศึกษาและบูรณาการกับ 
SWOTวตัถุประสงค์การจดัการศึกษาของ 
โรงเรียนและแนวโน้มการศึกษาในอนาคต 
- ปรับ VISION  MISSION GOAL STRATEGY 
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ขั้นตอนของกระบวนการ การดำเนินงาน ระยะเวลา 

3.วิเคราะห์ ทบทวน 
ความท้าทายและความได้เปรียบ 

- ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน ถึงความท้าทา้ย
เชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

สิงหาคม 

4.ทบทวนวสิัยทัศน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์(วัตถุประสงค์กลยทุธ)์ 

- ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน 
สิงหาคม - ทบทวน VISION  MISSION GOAL STRATEGY 

- กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

5.กำหนดกรอบทิศทางการ
ดำเนินงาน 

- กำหนดวิสัยทัศน์/ พนัธกิจ/ วตัถุประสงค์ 
สิงหาคม 
กันยายน 

- กำหนดกลยุทธ ์
- กำหนดกรอบทิศทางการดำเนนิงาน 
- กำหนดงบประมาณ (ภาพรวม) และกลไก 

6.นำไปปฏิบัต ิ(ผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

- กรรมการบริหารเสนอ กรอบทิศทางการดำเนินงาน
แผนปฏบิัติการต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กันยายน 

7.กำหนดค่าเป้าหมาย (KPI) 
- กำหนดเป้าหมายรายป ี

กันยายน 
- กำหนดตัวชี้วัด KPI และกรอบกลยุทธ ์

8.Action Plan 
- จัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี กันยายน 
- ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ กันยายน 

ตุลาคม 

9.สื่อสารให้ตรงกันทั่วทั้งองค์ 
- สื่อสารตรงกันทั่วทั้งองค์กร กันยายน 

ตุลาคม - ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
10.ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ ตามแผนปฏิบตัิ
การ ตลอดปีงบประมาณ 

(ก.ค. – ส.ค.)  

11.วัดและประเมินผล รายงาน
ผล 

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ ตามแผนปฏิบตัิ
การ ตลอดปีงบประมาณ 

(ส.ค. – ก.ย.) 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และกำกับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอตามปฎิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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2.6 สถานศึกษากำหนดการรายงานความก้าวหน้าของดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
และใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (CPLC) ในการปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนา
บุคลากร และให้ความช่วยเหลือ 

  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการสร้างความตระหนัก การสื่อสารและผลการดำเนินการของ
โรงเรียนทั่วทั้งโรงเรียน ด้วยกระบวนการสื่อสาร 6 ขั้นตอน เป็นการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อให้
ครูและบุคลากรมีบทบาทสร้างนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้กำหนดเรื่องสำคัญที่
ต้องการสื่อสารเพื่อให้ตรงกับผลลัพธ์จากนั้นกำหนดเป้าหมายและวิธีการสื่อสารที่จะไปถึงเป้าหมาย  
แล้วประเมินผลที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังตาราง 

ตารางแสดงกระบวนการสื่อสารหลักท่ีผู้นำระดับสูงใช้สื่อสารภายในและภายนอก 

 
และนอกจากนี ้ผ ู ้บริหารยังได้นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ (PLC)                   

จนเกิดเป็นนวัตกรรม และวัฒนธรรมขององค์กรที ่เข ้มแข็ง คือ CPLC CAR BWS. (Creative 
Professional Learning Community Classroom Action Research Bunyawat Witthayalai 
School) หลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย” และ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐาน
วิจัย และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) โดยใช้กระบวนการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู   ผู้บริหาร
โรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียน  
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ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษากำหนดการรายงานความก้าวหน้าของดำเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และ

ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) จนเกิดเป็นนวัตกรรม และวัฒนธรรมของ
อ งค ์ ก รท ี ่ เ ข ้ ม แข ็ ง  ค ื อ  CPLC CAR BWS. (Creative Professional Learning Community 
Classroom Action Research Bunyawat Witthayalai School) หลักสูตร “การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั ้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย” และ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) ในการปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร และให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ เป็นตัวอย่างได้ 
 
2.7 สถานศึกษามีการศึกษารูปแบบการขับเคลื ่อนคุณภาพและใช้นวัตกรรมเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) และใช้นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบICT  ระบบโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื ่อนงานต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื ่อความรวดเร็ว เป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั ้งยัง มี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
คุณลักษณะ รักการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและดำเนินการตามแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
มีฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรยีน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PDCA และใช้

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เป็นตัวอย่างได้ 
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องค์ประกอบที่ 3 
การประเมินความสำเร็จตามมาตฐาน 

 
3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษาและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีการสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภาย ใน  โ ดย ว ง จ ร  PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ ึ ่ ง เ ป นว งจ ร ก า ร พ ัฒ นา ค ุ ณภ า พ ง า น                        
เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 
3) จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
4) จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) จัดทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล               

ตามรายองค์ประกอบ  

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เก็บข้อมูล บันทึกการ 
ดําเนินงานตามแผน โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การ
สนับสนุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังนี้ 
1) การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 
2) มีการติดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบใหส้ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทราบตามระบบ 
3) ทุกสิ้นปีการศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ 

ประเมินตนเอง (SAR) 
4) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

4. การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานโดย 
ดําเนินการ ดังนี้ 

1) มีการนำผลการประเมินนมาทบทวนปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ของหน่วยงาน 

2) นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและที่ประชุมคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
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3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ใน 
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีคู่มือการประกันคุณภาพ 

มีการรายงานผลดำเนนิงาน 

มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการนำเอากระบวนการ 8 องค์ประกอบ มาใช้ในการ
ดำเนินงานในระบบงานประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 

 
 
 
 
 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดทำรายงานประจำปี 
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

P 

D 

C 

A 
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1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที่  1 การวางแผน (P) 

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื ่อ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT) จากมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D) 
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ หลอมรวม กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (ฉบับร่าง) 
    4. จัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ (ฉบับร่าง)  

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C) 
    5. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับร่าง)  และคู่มือการนำมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ (ฉบับร่าง) นำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิพากษ์ ประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (A) 
6. ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 

7. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อขอความเห็นชอบ 

8. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นที่ 1 การวางแผน ( P ) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษา 

1)  ข้อเสนอแนะของสมศ.  
2)  ข้อเสนอแนะของต้นสังกัด 
3)  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน (SAR)   

3. ศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาต้นสังกัด 
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ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ ( D )   
4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและ       

เป็นรูปธรรม 
5. กำหนดโครงการ/กิจกรรม  
6. กำหนดวิธีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดยครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาด้าน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ 

7. กำหนดแหล่งเรียนรู้ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
8.  ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง ครอบคลุม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา ( A ) 
9.  แก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  ในส่วนที่บกพร่อง   
10. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
11.  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12.  จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
13.  นำส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของระบบบริหารและสารสนเทศ ของสถานศึกษา

ให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D) 
3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของ

โรงเรียน 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
4. ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงพัฒนา ( A ) 
5. พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูล

พ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P) 
1. ประชุม ชี้แจงครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน  
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D) 
4. ดำเนินการตามแผน 
5. ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C) 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาประจำปี  ตามปฏิทินนิเทศ ติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในกรณีที่พบปัญหาก็ให้
แก้ไขเพ่ือให้ โครงการ และกิจกรรม ดำเนินไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

7. ประเมินโครงการและกิจกรรมทุกโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี                   
แล้วสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
8. นำส่วนที ่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้นส่วนที ่ย ังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือต้องปรับปรุง ให้นำกลับไปจัดทำแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาในปีถัดไป 

5. การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P)  
1. แต่งตั ้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนงานโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบการตรวจสอบ ทบทวน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดทำเครื่องมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา และกำหนดแผน/ปฏิทิน

ติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง/หรือผู้รับการตรวจทราบ 
ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)  
4. คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
5. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C) 
6. ตรวจสอบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรค ให้รีบดำเนินการแก้ไข 

 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

75 

 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงพัฒนา (A)  
7. นำผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษามาประชุมเพ่ือ

กำหนดมาตรการเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป กรณีท่ีมีปัญหา อุปสรรคที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P)   
1. ดำเนินการวางแผนร่วมกันของครู นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ศึกษามาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
3. จัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินตามมาตรฐาน 
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D) 
5. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C) 
6. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ นิเทศ ติดตาม   
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงพัฒนา  (A) 
7. นำข้อมูลของผลที่ได้จากกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มาใช้ในการวางแผนต่อไป 

7. การจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P) 
1. ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความจำเป็นในการจัดทำรายงาน 

และกำหนดขั้นตอนการจัดทำรายงาน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. กำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน 
ขั้นที่ ๒  การดำเนินงาน (D) 
3. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบถ้วนทุกมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้ 
4. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ยกร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR  ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
     ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 
     ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและนำผลไปใช้ 

ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
6. นำร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย วิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ  
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ขั้นที่ 4  การปรับปรุงพัฒนา  (A)  
7. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน 
8. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
9. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ 

8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (P) 
1. สร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา จะต้องมี

การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3. กำหนดเป้าหมาย  แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
ขั้นที่ 2 การดำเนินงาน (D) 
4. นำผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีในทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์ข้อมูล 

สภาพปัญหา และหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

5. วางแผนพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
6. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทุกฝ่ายของสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน โดยเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

7. กำหนดมาตรฐานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน จัดระบบและโครงสร้าง ที่เหมาะสม  วางแผนและดำเนินงานตามแผน 
โดยเน้นระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
8. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ นิเทศ  ติดตาม 
ขั้นที่ 4  การปรับปรุงพัฒนา  (A) 
9. นำข้อมูลของผลที่ได้จากกระบวนการพัฒนาคุณาภาพการศึกษา มาใช้ในการวางแผนต่อไป 
ผลการดำเนินงาน  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนได้ดำเนินการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ และ 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการวางแผน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สะท้อน 
คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการดำเนินการโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมในแต่ละโครงการ
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ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายที ่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนการ มี
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกำหนด มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด 

โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารองค์กรครอบคลุม 4  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ                    
ด้านบริหารทั ่วไป ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ โดยมีผ ู ้ เก ี ่ยวข้องรับผิดชอบที ่ม ีความรู้
ความสามารถอย่างชัดเจน     มีการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สถานศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและผู้ที่เก่ียวข้อง 

โรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ 
ผลสำเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบจากต้นสังกัดกำหนดอย่างชัดเจน นำเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เห็นชอบอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้นำการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษามาส่งเสริมสนับสนุนให้ 
บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่และภาระงานที่จำเป็นของงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

สรุปผลจากการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหาร 
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   

 
สารสนเทศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
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5. มีการติดตามตรวจสอบ  จัดให้มีการรายงานผลการติดตามงานโครงการ 

 
6. การประเมินคุณภาพภายใน 

                      คณะครูทุกคนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของตนเอง กลุ่มสาระจัดทำรายงาน
คุณภาพการศึกษาของกลุ่ม และโรงเรียนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามลำดับ 

 
 7. จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน 
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8. พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ            
จากภายนอกแลใช้เครื่องมือ วิธีที่หลากหลาย และเหมาะสมตามบริบทเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประกอบไปด้วย 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
เข้ามามีบทบาทและเข้าใจถึงบริบทของโรงเรียน และเข้าใจในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

1. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ    ประธานกรรมการ 
๒. นายดรุณ ศิลปพงศ์พานิช ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ             รองประธานกรรมการ 
๓. พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญเลิศ แสนเทพ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์ ยั่งยืน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายวีระ ธีระวงศ์สกุล ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายเกรียงเดช สุทธภักต ิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
9. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
10. พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
11. พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
12. พระครูสิริรัตนโสภิต  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
13. นายสุรัตน์   ขัตติยากุล ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 
14. นายสิงห์คำ สอนแปง ผู้แทนครู กรรมการ 
15. นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 
3.3 สถานศึกษามีการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน เป็นระยะ 

 การดำเนินงาน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยนำผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   

มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้าน  ด้านปัจจัย 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพจะใช้
วงจร PDCA  เป็นเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

82 

 

1.วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน  
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 

2.ดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทั ้งด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 

3.รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
4.พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

โรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาการจัดศึกษาประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ได้แก่ 
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานตามระบบ (PDCA) 

กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

บรรลุ 

ไม่บรรลุ 

(P) 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การวางแผนตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

(D) 

(A) 

(C) 

การดำเนินการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
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กรอบการติดตามกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการ กำกับ ตรวจสอบติดตาม โดยยึดเป้าหมาย
จุดเน้นของโรงเรียน โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามงานตามเป้าหมายจุดเน้น  
 2. กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน เสนอรายงานการดำเนินงานตามปฎิทินปฏิบัติงาน/โครงการ 
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเฉพาะงาน คณะทำงานหลอมรวมเป็นของ กลุ่มงาน เสนอฝ่ายบริหาร 

3. ห ัวหน ้ากล ุ ่มสาระ ห ัวหน ้างานและฝ ่ายบร ิหารกำก ับต ิดตามโดยการ
ประชุมสัมมนา 

4. ปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง โดยมุ่งให้กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ /ผู้รับผิดชอบงาน/ 
โครงการ นั้น ๆ  ดำเนินการด้วยเอง และฝ่ายบริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก 

5. สรุปผลรายงานตามแบบรายงานของทางโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และสรุป 
รายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 

บุคคล 
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
ทรัพยากร เทคโนโลยี  
และงบประมาณ 
- บริบทสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- สื่อเทคโนโลย ี
- แหล่งเรียนรู ้
- งบประมาณ 

การบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการโดยใช้ 
  โรงเรียนเป็นฐาน 
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  และมีส่วนร่วม 
กระบวนการเรียนรู้ 
- การจัดกระบวนการเรียนรู ้
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
- การจัดบรรยากาศการเรียนรู้    
  ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรยีน 
- การใช้กระบวนการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
- การประกันคณุภาพภายใน  
  ของสถานศึกาที่มีประสิทธิภาพ 
  และเป็นส่วนหนึ่งของบริหาร 
  จัดการของสถานศึกษา 

ผู้เรียน 
- ผู้เรียนมคีุณภาพตาม 
  มาตรฐาน มีการพัฒนา 
  ทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง  
  มีความสุข ศึกษาต่อและ 
  ประกอบอาชีพได ้
สถานศึกษา 
- สถานศึกษามีคุณภาพเป็น 
  แบบอย่างและไดร้ับ 
  การยอมรับจากชุมชน 
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โรงเรียนบุญวาทย์ได้มีการดำเนินการตรวจสอบ (Audition)  ในกระบวนการและผลการ
ดำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย จุดเน้นของโรงเรียน ดังนี้                   

1. ตรวจสอบการดำเนินงานภายใน โดยการประเมินตนเองของตนเอง กลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน (SAR) 
2. ตรวจสอบค ุณภาพภายในโดยการประเม ินตนเองตามสภาพจร ิ งของ

คณะกรรมการระดับโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง และหรือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. นำผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ไข พัฒนา โดยกำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษาต่อไป และอาจแก้ไขปรับปรุงทันทีในบางส่วน ทั้งนี้มุ่งให้
ผู้ตรวจสอบและผู้รับการตรวจสอบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานต่อไป 
โรงเรียนบุญวาทย์ได้มีการดำเนินการรายงาน (Reporting) ผลการดำเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกส่วน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมเสนอแนะการพัฒนา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในพื้นที่บริการ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียน และให้บุคลากรทุกคน
จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ของกลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน  

1. สรุปผลรายงานตามแบบรายงานของทางโรงเร ียนเมื ่อเสร็จสิ ้นโครงการ                
และสรุปรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ  ส่งฝ่าย
แผนงานที่รับผิดชอบ ให้หลอมรวมรายงานเป็นภาพรวมเสนอผู้บริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และนำเสนอในการประชุมสรุปผลงานประจำปี 

2. รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โรงเรียนได้
จัดทำเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศ ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง นอกจากการนำเสนอในรูปเอกสารแล้ว ยังได้ดำเนินการจัด
ประชุมสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทาง
เว็บไซด์ ให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
ผลการดำเนินงาน   
ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการจัดทำ

กลยุทธ์ คณะกรรมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของ สพฐ. แผนฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และแผนจังหวัด  และได้จัดทำแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักการสำคัญ 2 ข้อ                  
คือ 1) แผนปฏิบัติการจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แผนปฏิบัติการยึดหลักการ
มีส่วนร่วมเช่นเดียวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังคำนึงถึงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ด ้วย  มีความเช ื ่อมโยงก ับนโยบาย ว ิส ัยท ัศน ์  ท ิศทางการศ ึกษาของร ัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โดยโรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ รักการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและดำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
มีฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน              
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.4 สถานศึกษามีสารสนเทศและผลการประเมินตนเองท่ีตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้ 
การดำเนินงาน 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำระบบสาระสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ดำเน ินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผ ่านระบบเคร ือข ่าย อินเทอร ์เน ็ตของโรงเร ียน                     
ที่ URL http://www2.bwc.ac.th/sar/ โดยให้บุคลากรทุกส่วนของโรงเรียน ช่วยดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล พร้อมทั้งให้ระบบ ประมวนผลเป็นสารสนเทศของโรงเรียน  ให้ส่วนงาน ฝ่ายงาน กลุ่มสาระ
และบุคลากรทุกคนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของตนเอง บนกลุ่มสาระจัดทำรายงานคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่ม และโรงเรียนจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามลำดับ 

โรงเรียนบุญวาทย์ได้มีการดำเนินการรายงาน (Reporting) ผลการดำเนินงาน ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกส่วน ได้รับทราบและมีส่วนร่วมเสนอแนะการพัฒนา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในพื้นที่บริการ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียน และให้บุคลากรทุกคน
จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ของกลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน  

1. สรุปผลรายงานตามแบบรายงานของทางโรงเร ียนเมื ่อเสร็จสิ ้นโครงการ                     
และสรุปรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ  ส่งฝ่ายแผนงานที่
รับผิดชอบ ให้หลอมรวมรายงานเป็นภาพรวมเสนอผู้บริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนำเสนอในการ
ประชุมสรุปผลงานประจำปี 

 

http://www2.bwc.ac.th/sar/
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2. รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โรงเรียนได้
จัดทำเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศ ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ปีละ 1 ครั ้ง นอกจากการนำเสนอในรูปเอกสารแล้ว ยังได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซด์ ให้ผู้ปกครองนักเรยีน
และชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 
 

 
รายงานประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3.5 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
การดำเนินงาน 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเอง เพ่ือสื่อสารแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุดฝ่าย  โดยได้ดำเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
การจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  มีข้ันตอนโดยสรุปดั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
 
 จากแผนภาพ  แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประกอบด้วย  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในกรณีท่ีเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็กอาจกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม 

2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้รายงานประเมินตนเองมีความ
สมบูรณ์  มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา  ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น  
2  ส่วน  ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จำนวนครู บุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
งบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ  2) ข้อมูลที่เป็นผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

3. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

4. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู ้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 

3. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  โรงเรียนได้ กำหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน เป็นเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
การนำเสนอ ความเรียง ตาราง ประกอบความเรียง การบรรยายประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ    
โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย นำเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสำคัญ โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย 
จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ผลทดสอบระดับชาติ ฯลฯ      
อาจนำเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนำเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 3  มาตรฐาน โดยแบ่งแต่ละ
มาตรฐานนำเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนา ซึ่งใน
การเขียนจุดเด่นของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านหระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  ที ่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ                 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม ส่วนจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน จะแสดงถึงการดำเนินงานใน
ด้านต่างๆ เพื ่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนที ่ต ้องได้ร ับการส่งเสริมสนับสนุน              
และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 โรงเรียนนำเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยนำภาพรวมจาการประเมิน               
ทั้ง 3 มาตรฐาน มานำเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งนำเสนอ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 นำเสนอหลักฐานข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ  

4. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ โรงเรียนจะต้องนำเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว โรงเรียได้รายงานและเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น และ 
การลง Website ของโรงเรียน จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย และชี้แจงในการ
ประชุม เป็นต้น 

โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
  เอกสารเล่มรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
โดยแต่ละส่วนอาจประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

- ข้อมูลทั่วไป 
- ข้อมูลครูและบุคลากร 
- ข้อมูลนักเรียน 
- สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
- ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
- สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- ข้อมูลงบประมาณ 
- สภาพชุมชนโดยรวม 
- สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
- ฯลฯ 

  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ผลการประเมินภาพรม 

  ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
- จุดเด่น 
- จุดควรพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- ความต้องการการช่วยเหลือ 

  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
- หลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา 

 
 
3.6 สถานศึกษานำสารสนเทศจากการประเมินและศึกษาแนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินงาน 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง 

สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูล สารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการจัดสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สำหรับ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ได้พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยครอบคลุมการใช้งานถูกต้อง สมบูรณ์ ด้วยการจัดหาพัฒนาขึ้นมา
เองและจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้จัดเก็บและบริหารข้อมูลสารสนเทศของทุกฝ่ายโดยสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้พิจารณาและตอบสนองนโยบายของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ                    
ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทั้งส่วนของภาครัฐภาคเอกชน โดยมีกระบวนการการจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศของโรงเรียน  ดังนี้ 

ขั ้นที ่ 1 แต่งตั ้งคณะกรรมการและเจ ้าหน้าที ่สารสนเทศโรงเร ียน ประกอบด้วย                          
ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของทุกกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ประชุมวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ และพันธกิจของสถานศึกษา 

ขั้นที่ 3  ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ขั้นที่ 4  ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน นำขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้ 

และประเมินผลการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ขั้นที่ 5  ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน นำผลการประเมินไปปรับปรุง

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ขั้นที่ 6  ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศ 
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จากกระบวนการทั้ง 6 ขั้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูล (Flow chart) ได้ดังนี้ 
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Flow chart) ระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ผลการดำเนินงาน 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มบริหาร เพ่ือ

สะดวกต่อการนำไปใช้งาน โดยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสารสนเทศที่ทันสมัย จำแนกได้ ดังนี้ 
ตารางแสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 

ที่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

1) โปรแกรมจัดตารางสอน 
2) โปรแกรมการเลือกวิชาเพิ่มเติม 
3) ระบบข้อมูลและสารสนเทศของวิชาการ 

1) 4) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มสาระ 
2) 5) บันทึกการพัฒนาตนเองของครู 
3) 6) บันทึกผลงานของครู 
4) 7) บันทึกผลงานนักเรียน 
5) 8) บันทึกข้อมูลหลักสูตร 
6) 9) บันทึกคาบสอนของครู 

2 งานวัดผลประเมินผลการ
เรียนและทะเบียนนักเรียน 

1) โปรแกรม Students’2551 
2) โปรแกรม Bookmark 2551 

3 งานห้องสมุด 1) ระบบห้องสมุดดิจิตอล  (E-Library) 
2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Ulib - M) 

4 งานแนะแนว ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โปรแกรมการเลือกกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของนักเรียน 
ตารางแสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารอำนวยการและ

งบประมาณ 
ที่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานธุรการและสารบรรณ โปรแกรม My Office พ.ศ. 2562 
2 งานรับสมัครนักเรียน โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 
3 งานบุคลากร 1) ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่าง ๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
2) โปรแกรม Big data 

4 งานการเงิน 1) GFMIS ระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 
3) ระบบจัดการค่าบำรุงการศกึษาสมาคมผู้ปกครองและครู 
4) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

5 งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) 
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ที่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
6 งานแผนงานและงาน

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(DMC :Data Management Center) 
2) โปรแกรมข้อมูล B-OBEC 
4) โปรแกรมข้อมูล E-MIS 
5) ระบบควบคุมงบประมาณ 
6) ระบบบันทึกโครงการประจำปีงบประมาณ 
7) ระบบบันทึกรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 
8) ระบบบันทึกควบคุมภายใน 
9) ระบบบันทึกประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตารางแสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ที ่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานดูแลและช่วยเหลือ

นักเรียน 
โปรแกรมระบบงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
1) ระบบการคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
2) ระบบนักเรียนและผู้ปกครอง 
3) ระบบครูที่ปรึกษา           
4) ระบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
5) ระบบบันทึกการมาสาย 
6) ระบบบันทึกการหนีเรียน 

2 งานเครือข่ายผู้ปกครอง ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

3 งานกิจกรรมนักเรียน ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

ตารางแสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
ที ่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานพยาบาลและอนามัย

โรงเรียน 
ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

2 งานประชาสัมพันธ์ 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2) วารสารโรงเรียน 
3) จอ LED หน้าโรงเรียน 

3 งานสหกรณ์โรงเรียน โปรแกรมระบบสหกรณ์โรงเรียน 
4 งานธนาคารโรงเรียน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน 
5 งานอาคารสถานที่ ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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ที ่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
6 งานยานพาหนะ ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
7 งานโสตทัศนูปกรณ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
8 งานสวัสดิการครูและ

บุคลากร 
ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดทำเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

จากตารางที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลที่มีมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องมือระบบดิจิตอล เป็นโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการประมวลผลโดยอัตโนมัติ 
สามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ได้ตลอดเวลา (Real Time) รายละเอียดโดยสังเขปของโปรแกรมต่างๆ มีดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 
โปรแกรมท่ีใช้จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. โปรแกรมจัดตารางสอน 
เป็นโปรแกรมใช้ในการจัดตารางสอนของครู ข้อมูลที่จัดเข้าสู่ระบบสามารถพิมพ์

ออกมาเป็นเอกสารได้ดังนี้ 
1) ตารางสอนสำหรับนักเรียน 
2) ตารางสอนสำหรับครู 
3) ตารางการใช้ห้อง 
4) สรุปคาบสอนของครู 

2. ระบบลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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3. ระบบข้อมูลและสารสนเทศวิชาการ 

 
4. โปรแกรม Students'2551 
เป็นโปรแกรมบริหารงานระบบงานทะเบียน–วัดผลและสารสนเทศของโรงเรียน                 

ซึ่งถูกออกแบบมาให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ คุณสมบัติที่แต่ละระบบงานทำได้มี ดังนี้ 

4.1 ระบบงานทะเบียนนักเรียน 
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4.2 ระบบงานวัดผล 

 
 

4.3 ระบบงานสารสนเทศ 
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   4.4 โปรแกรม Bookmark 2551 

 
 

4.5 ระบบค้นหาผลการเรียนรายบุคคลออนไลน์  
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5. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Star Software) 

 
 

6. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Ulib - M)  
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7. ระบบห้องสมุดดิจิตอล  (E-Library) 

 
 
โปรแกรมท่ีใช้จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารอำนวยการและ

งบประมาณ 
การดำเนินงานในการจัดระบบสารสนเทศของกลุ่มงานอำนวยการ มีดังนี้ 
1. โปรแกรม My Office พ.ศ. 2560 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ระบบรับสมัครนักเรียน 

 
 

3. GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 

 
 

  5. ระบบจัดการค่าบำรุงการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู 
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  6. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 
 

7. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) 
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8. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

 
 

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) 
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10. ระบบรายงานจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

 
 

11. ระบบควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายในโรงเรียน 
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12. ระบบบันทึกโครงการประจำปีงบประมาณ 

 
 

 13. ระบบบันทึกรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 
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14. ระบบบันทึกประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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15. ระบบรายงานความเสี่ยงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

 
 

โปรแกรมท่ีใช้จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1. ระบบตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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1.1 ระบบการคัดกรองนักเรียน (SDQ) 

 
1.2 ระบบนักเรียนและผู้ปกครอง 
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   1.3 ระบบครูที่ปรึกษา         
   

 
  1.4 ระบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
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1.5 ระบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล (ลา มาสาย การแต่งกาย) 
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โปรแกรมท่ีใช้จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. โปรแกรมระบบสหกรณ์โรงเรียน 

 
1.1 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้ 

งานและพัฒนาต่อเนื่อง 
จากการที่โรงเรียนได้แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของกลุ่มงาน

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้มีการกำหนดหน้าที่ให้งานสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานใน
การเก็บรวบรวมพัฒนาจัดเก็บ ประมวลผล เรียกคืนและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ 
ทั้งนี้จะมีผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลและประมวลผล ด้วยระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center Server) ของ
โรงเรียนให้บริการผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้เข้าถึงข้อมูลทันทีแต่ละกลุ่มงานและแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

   1. ศึกษา วิเคราะห์ภาระงาน ขอบเขตของงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   2. กำหนดชนิดของข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบเครื ่องมือ วิธ ีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการประมวลผล  การเก็บรักษา 
   3. ดำเนินการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลเป็น

รายวัน /สัปดาห์ /เดือน หรือรายปี และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการเก็บข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานในโรงเรียนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
 

หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษา
ข้อมูล 

รอบปรับปรุงข้อมูล 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 งานทะเบียน 
วัดผล 
 
 
 
 
 
 

 
1. ข้อมูลนักเรียน 
2. ผลการเรียนผลสัมฤทธิท์าง  
 การเรียน/ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
การคิดวิเคราะห์อ่านและเขียน  
3. งานตารางสอน 
5. ผลการเรียนรายวิชาต่างๆ 
6. ผลงานต่างๆ ของกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู ้

 
- เอกสารระเบียนประวัติ 
- โปรแกรมStudents  2551 
- โปรแกรมBookmark 2551 
 
- โปรแกรมจัดตารางสอน 
- โปรแกรมการเลือกวิชาเพิ่มเติม 
- สถิติผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ 
- เกียรติบัตร โล่รางวัล/แฟ้ม 
- ระบบข้อมูลออนไลน ์

 
- ทุกภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
- เมื่อมีผลงาน 

 งานแนะแนว 
 

1. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน 
2. ทุนการศึกษา 

- เอกสารการศึกษาต่อของนักเรียน 
- เอกสารทะเบียนทนุการศึกษา 
ของนักเรียน 

- รายป ี
- ทุกภาคเรียน 

 งานห้องสมุด 1. บริการค้นหนังสือ 
2. วารสารและสิง่พิมพ์ตา่งๆ  
3. บริการยืมหนังสือ 
4. ส่งคืนหนังสือ 
5. ลงทะเบียนหนังสือ 
6. สารสนเทศงานห้องสมุด 
7. สถิติการใช้ห้อง Internet 
8. ข้อมูลการยืม-คืนหนังสือของ         
ผู้ที่มาใชบ้ริการ 

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Ulib-M) 
- ระบบห้องสมุดดิจิตอล  
(E-Library) 

- ทุกวัน 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. ข้อมูลการเลือกกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 
2. ข้อมูลผลการเรียนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 

-  โปรแกรมการเลือกกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 
- โปรแกรม Bookmark 2551 
 

- ทุกภาคเรียน 
 

กลุ่มบริหาร
อำนวยการและ
งบประมาณ 
 งานสารบรรณ 
 งานการเงิน 
 งานพัสด ุ
 งานบุคลากร 

1. หนังสือเข้า-ออกโรงเรียน 
 
2. การเงิน 
 
 
 
 

- โปรแกรม My Office พ.ศ. 
 2560 
- GFMIS ระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ 
- ระบบเงินกรมบญัชีกลาง 
- ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ(EGP) 

- ทุกวัน 
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หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษา
ข้อมูล 

รอบปรับปรุงข้อมูล 

 งานสารสนเทศ 
 งานแผนงาน 
 งานประกัน
คุณภาพภายใน 
 งานพฒันา
บุคลากร 
 

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
6. แผนปฏิบัติการ/ข้อมูล 
งบประมาณ 
7. ข้อมูลการประกันคุณภาพ 
 
8. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

- โปรแกรมข้อมูล B-Obec 
- แฟ้มทะเบียนบุคลากร 
- แฟ้มทะเบียนโรงเรียน 
- เอกสารแผนปฏิบัติการ  
- เอกสารการรายงานประเมิน 
ตนเอง (SAR) 
- สถิติการเข้ารับการอบรม   
  ของบุคลากร 

- ทุกภาคเรียน 
- ทุกปี 
 
- ทุกภาคเรียน 
 
- ทุกปี 
 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 งานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 งานกิจกรรม
นักเรียน 

1. ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
2. ข้อมูลการมาสาย 
3. ข้อมูลการหนีเรียน 
4. บันทึกการคัดกรองนักเรียน 
5. รายงานระดบักลุ่ม/ห้อง 
6. รายงานระดบัชัน้ / โรงเรียน 
7. รายงานข้อมูลนักเรียน 
8. รายงานสถิติรายวัน 
9. ข้อมูลคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
10. ข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรม 
นักเรียน 

- โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารทะเบียนคณะกรรมการ 
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
- โครงการจัดกิจกรรมนักเรียน 

- ทุกวัน 
 
 
- ทุกภาคเรียน 
 
 
 
- ทุกวัน 
- ทุกปี 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 งานพยาบาล
และอนามัย
โรงเรียน 
 งานประชา 
สัมพันธ ์
 งานสหกรณ์
โรงเรียน 
 งานธนาคาร
โรงเรียน 
 งาน
ยานพาหนะ 
 งานโสต 
ทัศนูปกรณ ์

 
1. ข้อมูลสุขภาพ 
 
 
2. ข่าวสารต่าง ๆ  
 
3. ข้อมูลการซื้อ-ขายของใน 
สหกรณ์โรงเรียน 
4. ข้อมูลการออมทรัพย์ของ 
นักเรียน 
5. ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ 
 
 
6. ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ 

 
- ทะเบียนบันทึกสุขภาพนักเรียน 
- สถิติการใช้บริการ 
รักษาพยาบาลของนักเรียน 
- วารสารโรงเรียน 
- เสียงตามสาย 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
- โปรแกรมธนาคารโรงเรียน 
- บันทึกการใช้ยานพาหนะ 
โรงเรียน 
- สถิติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
- สถิติการใช้งานอุปกรณ์ 

 
- ทุกภาคเรียน 
- ทุกวัน 
 
- ทุกปี 
- ทุกวัน 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
- ทุกวัน 
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หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษา
ข้อมูล 

รอบปรับปรุงข้อมูล 

 งานอาคาร
สถานที ่
 งานสวสัดิการ
ครูและบุคลากร 

โสตทัศนปูกรณ ์
7. ทะเบียนคุมอุปกรณ์ 
โสตทัศนปูกรณ ์
8. ข้อมูลการใช้งานอาคาร 
สถานที ่
9. ข้อมูลการให้สวัสดิการแก่ครู 
และบุคลากร 

โสตทัศนปูกรณ ์
- บัญชีคุมอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ 
- สถิติการขอใช้สถานที่  
- สถิติการให้สวัสดิการแก่ครู 
และบุคลากรฅ 

- ทุกวัน 
 
 
 
 
 
- เมื่อมีข้อมูล 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้น ทางโรงเรียนได้นำมาตรวจสอบและประมวลผลเป็นสารสนเทศ
ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
 
 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป 
  1) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 
ด้านผู้เรียน ได้แก่ ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สุขภาพอนามัย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล เปน็ต้น 
 

 การจัดทำแผน/โครงการ/กจิกรรมด้านวิชาการ/กิจการนักเรียน/การ
บริหารจัดการศึกษา 
 การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ   

 วางแผนทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  
 การนิเทศติดตามผล รายงานประจำปี  
 การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน  
     (การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง 

การหา/จัดทำสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
 การจัดทำผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านครู ได้แก่ ข้อมูลทุกด้าน
ของครู เช่น อายุตัว อายุ
ราชการ วุฒิการศึกษา 
การศึกษาต่อ การพัฒนา
วิชาชีพ การศึกษาต่อ การเข้า
รับการพัฒนาหรือฝึกอบรม
แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดทำ/จัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี รายงานวิจัยในชัน้
เรียนเป็นต้น 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร(การพฒันาวิชาชีพการ 
 อบรมเพื่อพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  
 ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้การนิเทศติดตามผล  

 การประก ันค ุณภาพภายใน การประเม ินค ุณภาพภายนอก  
 การบริหารจัดการศึกษา)  
 ด้านงบประมาณ (การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ) 
 ด้านบริหารทั ่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/  

 กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเร ียนการสอน)  
 เป็นต้น 
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ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 
ด้านผู้บริหาร  การวางแผนบริหารด้านการศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก   
 งานความสัมพันธ ์ช ุมชนการนิเทศติดตามผล รายงานประจำปี  

 เป็นต้น 
2) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจการบริหารและ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 

งานด้านวิชาการ  การจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวชิาการ/กิจการนักเรยีน / 
   การบริหารจัดการศึกษา 
 การจดัตั้งการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนการวางแผนทาง

การศึกษา 
 การประกันคณุภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก  
 การนิเทศติดตามผล รายงานประจำป ี 
 การพัฒนาผู้เรียนการพฒันาการเรียนการสอน (การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมนิตามสภาพจริง การหา/จดัทำสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
 การจดัทำผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ 

งานบริหารบุคคล  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร (การพัฒนาวิชาชีพ  
   การอบรมเพื่อพัฒนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  
 ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามผลการประกัน

คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหารจัดการศึกษา)  
 ด้านงบประมาณ (การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ) 
 ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/กิจกรรม การ

จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น 
งานงบประมาณ  แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม ด ้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร จ ั ด ตั้ ง                      

จัดสรรงบประมาณของงาน 4 งาน  
 การนิเทศติดตามผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การบริหารจัดการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป ฏ การจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป  

   งานด้านวิชาการ (การจัดสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการ
เร ียนร ู ้ )  การประกันค ุณภาพภายใน การประเม ินค ุณภาพภายนอก              
การนิเทศติดตามผล รายงานประจำปี เป็นต้น 

  การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานหรือแต่ละด้านมิได้แยกส่วนขาด
จากกัน หลายงานอาจใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันและข้อมูลสารสนเทศระบบหนึ่งก็สามาถใช้ได้        
กับงานหลายงาน  
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      1.2  การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและ
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รูปแบบของข้อมูลและสารสนเทศที่โรงเรียนจัดทำมีความหลากหลายตาม
ลักษณะข้อมูลและสารสนเทศ ในการเผยแพร่จึงมีหลายวิธีและหลายรูปแบบ  ได้แก่ 

1. เอกสารและสิ่งพิมพ์  โรงเรียนจัดทำเอกสารสารสนเทศโรงเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เอกสารการรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจำปี วารสาร แผ่นพับจดหมายข่าว ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศแก่ ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

   2. การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  

 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศผ่าน server ในโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร ครู

และบุคลากร โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะต้อง Login เข้าสู่ระบบ 
 4. แผ่นป้าย บอร์ดและประกาศโดยทุกๆอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไปจะมีแผ่นป้าย 

บอร์ดและประกาศเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศตามความเหมาะสม 
 5. การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศผ่านสื ่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ งานประชาสัมพันธ์

รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนผ่านหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 
 6. เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศผ่านจอ LED ขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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การจัดการเรียนการสอนแบบการนำเสนอ 
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กิจกรรม CPLC CAR BWS. (Creative Professional Learning Community Classroom 

Action Research Bunyawat Witthayalai School) หลกัสูตร “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย”                     

และ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 
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การประชุมเชิงปฎิบัติการ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการเขียนคือคิดเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล

และสื่อสารในห้องเรียน” ปีการศึกษา 2563  
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องค์ประกอบที่ 4 
การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 

 
4.1 ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม ในระยะ 3 ปี ท่ีสะท้องการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

การดำเนินงาน 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม 

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดับประเทศ  นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ  โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

1. จัดหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(smart science) 
โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English 
Program) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) โครงการห้องเรียนภาษาจีน
และโครงการเรียนร่วมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติท่ัวไป 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3. สน ับสน ุนส ่งเสร ิมการใช ้ เทคโนโลยี ในการจ ัดการเร ียนการสอน เช่น                      
การประมวลผลจัดทำรายงานผลการเรียน และการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

4. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ตามความสามารถ ของตนเองทั้งใน 
ระดับโรงเรียนและระดับชาติ เช่น เป็นศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ChulalongkornUniversity Test of English Proficiency) หรือ CU–TEP ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเป็นประจำทุกปี เป็นศูนย์รับ
สมัครและเป็นสถานที่สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น                 
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ของ สสวท. ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมThe 
Geometer's Sketchpad (ESP) และศูนย์คณิตศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 
  จากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการประเมิน
ทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนในอันที่จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลำดับต่อไปซึ่งผลจากการประเมินทักษะการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
แผนการปฏิบัติงาน โครงการเพื่อนักเรียนบรรลุจุดประสงค์ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ได้ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุ ่งพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่กำหนดไว้  1 ใน 5 ประการของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องมี
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในการถ่ายทอดภาษาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   จังหวัดลำปาง นอกจากจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จากแนวนโยบายและการจ ัดการส่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ ที ่โรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย                     
มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และบูรณาการกบักลุ่มสาระ              
การเรียนรู ้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน                
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
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  ผลการดำเนินงาน 
  1. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2559 - 2562 

 

 

 
ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 – 2562 
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  2. ผลการประเมินความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา 
ร้อยละความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 

สูง กลาง ต้น 
2560 65.40 12.40 22.51 
2561 64.73 13.92 21.35 
2562 69.76 17.50 12.64 

ค่าเฉลี่ย 66.63 14.61 18.83 
ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการสอน
ได้มากจัดสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินได้สอดรับกันทั่วทั้ง
สถานศึกษา  โดยเป็นที่ประจักษ์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง 
      โรงเรียนได้มอบหมายนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทั้ง
กิจกรรมและเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผล ครูจึงได้จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การสอนได้ค่อนข้างมาก จัดได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดำเนินการได้สอดรับกันกับทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยได้มีการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และกระบวนการกลุ่มในรูปแบบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
การทำงานเป็นทีม การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย ฯลฯ ซึ่งมีผลงานนักเรียนเป็นที่ประจักษ์  

  ในการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพ่ือสนับสนุนด้านงบประมาณดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   1.1  กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (สอ.วน.,สสวท.,สอวน.) 
   1.2  กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
   1.3  กิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก     
   1.4  กิจกรรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
   1.5  กิจกรรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์และสังคมศึกษาฯ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

งาน English Program 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.โครงการงานวันสถานปนา กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยโครงงานฐานวิจัย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม CLPC กลุ่มบริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
11.พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์สู่การ
แข่งขันระดับประเทศและสากล 

งานคอมพิวเตอร ์

12. โครงการอาเซียนศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. โครงการสร้างสำนึกพลเมืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นไทย 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

14. โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA) กลุ่มบริหารวิชาการ 
15. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
16.  โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพฒันาสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารวิชาการ 
17.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
18. การจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม 

 
ครูทุกคนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ 

จริง ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน รวมถึงการวัด และประเมินผลที่มีการทดสอบความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ ในทุกรายวิชาซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนทำให้ นักเรียนสอบเข้า
เรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐได้เป็นจำนวนมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันทั้งระดับ
จังหวัด ระดับประเทศและระดับโลก 
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ภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนไดค้ิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Senior camp 2020) 
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กิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 

 
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ Gifted Math 
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2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง มีนโยบายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที ่ให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ ทักษะและ
กระบวนการ โดยเฉพาะการคิด การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล รวมถึงการวัดและประเมินผลด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน ทำให้ครูทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน               
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน หรือจัดการสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งและสอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  การดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย และการสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิชากาศึกษาค้นคว้าอิสระ วิชาโลกทั้งระบบ  และการทำแนวคิดบูรณาการสู่
สาระการเรียนรู้ต่างๆ   

ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัยตามแนวคิดสะเต็ม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ได้แก่การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานฐานวิจัย  โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางวิชาการ งานโอลิมปิกวิชาการ และ
โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  ทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงเหตุและผล 
สามารถทำงานเป็นทีม คิดงานอย่างสร้างสรรค์เกิดผลงานและนวัตกรรม นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี ปรากฏผล ดังนี้ 

รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะครู โดยมีนางวาราภรณ์ สว่างการ พร้อมด้วยนางสาว

ศิวาพร แก้วนันชัย นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าเฝ้า ฯ รับ
พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) 
รุ ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ            
พระบรมราชินี  
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2. เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว  ม.2/14 นักเรียนรางวัลพระราชทาน            

ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น  รางว ัลพระราชทานแก ่น ักเร ียน น ักศ ึกษา และสถานศ ึกษา                       
ประจำปีการศึกษา 2560 
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วย 
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ระดับภาค 
ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 
4. นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และเด็กหญิงธนิสรา คำมีอ้าย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 นายปฐมพชร ทองริว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นายพลกฤต 
เทพนามวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าเฝ้ารับประทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และเข็มเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู และนักเรียนที่เรียนดี             
มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดีเด่น เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที ่พึง
ประสงค์ โดยได้รับประทานพระกรุณาจากพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธ ิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                    
สิริโสภาพัณณวดี เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564                     
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  5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian Mathematics Competition 2020 (AMC) 
โดยมี นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในพิธีรับรางวัล     
ณ อาคารวิทยกิตต์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563          
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน 2.เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

  
6. นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ได้รับรางวัลเหรียญทองและได้คะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
(The 16th Thailand Chemistry Olympiad : The 16th TChO) ในระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2563 ณ 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ สอวน.
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี เพื่อส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและพัฒนามาตรฐานเคมีศึกษาให้ครูระดับมัธยมศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

132 

 

  7. นายธนดล  ชมพูจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึคุบะ                  
จังหวัดอิบารากิ ปะเทศญี่ปุ่น  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                
(สอวน.) ตามโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560  

 
8. นายพิศวัสต์ วรรณฟูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เจ้าของภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือก “ให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด” และได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้ารับ
รางวัลและร่วมแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th International 
High School Arts Festival “On top of the world”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ (National 
Art Center) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีครูสุภาภรณ์ แก้วสีงาม เป็นครูผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม 
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9. นักเรียนเก่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ – แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่สากล ในงานมหกรรมแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “XXV.SUMMERFAST 
International Folklore Festival and Folk art fair 2018” โดยได้นำดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทยของล้านนาไป
แสดง และศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนไทยแต่ละภูมิภาครวมถึงการแสดงร่วมสมัย ร่วมกับ
ตัวแทนจากประเทศอ่ืน ๆ อีก 10 ประเทศ  เมื่อวันที่ 12 - 22 สิงหาคม 2561 ณ เมือง SZÁZHALOMBATTA-
RÁCKEVE-TÖKÖL ประเทศฮังการี  
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10. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งท่ีได้รับรางวัล
จากการเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT 
JSO) 2018 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 

1) นางสาวปธานิน พลอยสุกใส นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/15 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน Great Science Pitch 

2) นางสาวอ่ิมเอม ลีวิริยะพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง Great Science Pitch 

3) นางสาววิภาวี เถียรหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/15 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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11. นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และ นางสาวจิตรานุช ไชยราช   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017 จากโครงงานการศึกษา
พฤติกรรมการกินพอลิสไตน์รีน โฟมของหนอนแมลงบีกแข็งวงศ์ Tenebrionidae และเป็นตัวแทน
ตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel 
ISEF2017) และได้รับรางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors 
Affecting Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)” ณ Los 
Angetes  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 14- 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ส่งผลให้นักเรียน
ได้ร ับรางวัล  Prime Minister’s Youth Science Award 2017 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่
เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 
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12. รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors 
Affecting Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  
ณ Los Angetes  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
  13. นักเรียนลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้า
รับเข็มลูกเสือ โดยมี นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มอบเข็มรางวัล 
จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แก่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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14. นางสาวนรมน วัฒนพนม และเด็กชายนนทกร  วังตระกูล นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/16  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Hong Kong 
International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2020 
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15. นางสาวณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นายบัณฑิต  
ศรีพันธินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ที ่ 41 ประจำปี 2563 อุดรธานีเกมส์ โดยได้รับรางวัลดังนี ้ รางวัลชนะเลิศประเภทสแตนดาร์ด                
Class A และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมลีลาศ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี             
นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นการ
ยกย่องและแสดงความชื่นชม  

 
16. นางสาวนิดานุช  ตักเตือน และนางสาวณิชากร  กาตาสาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ประเภท Innovation และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมส่งผลงานใน
โครงการ genius olympiad ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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17. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตสาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2563 
(ระดับประเทศ) รายการ Australian Mathematics Competition 2020 (AMC) 

 
18. นายนันทิพัฒน์  บุญรัตน์ และนางสาวรติรัตน์  ภควิวัฒน์  ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะกระบวนแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศครั้งที่ 16 
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19. เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 และเด็กหญิงพิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
มาราธอนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ท อำเภอศรีราชา   
จังหวัดชลบุรี 
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20. นายพงศ์กร  ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2016) โรงงานชื่อ “นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ดูดซับตะกั่วในน้ำ
เสีย” โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และเป็นตัวแทนประเทศไทย
แข่งโครงงาน Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 68 (Intel ISEF 2016) ระหว่างวันที่ 
8 -13  พฤษภาคม 2559  ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
21. กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ 

สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2556 และได้รับรางวัลชนะเลิศทุกครั้ง และเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

142 

 

22. การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โดยนักเรียน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน 17 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง 13 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ โดยมีรายการแข่งขันที่ไดร้ับ
รางวัลชนะเลิศ คือ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และรายการแข่งขันที่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
23. รางวัล Best Speaker และ Honorable Speaker กิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ  in 

the AICHR Youth Debate on Human Rights 2017  50th Anniversary of ASEAN: Forging Ahead 
together Toward a Sustainable Community on  3-6 September 2017 in Bangkok, Thailand 
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24. นายจรกฤตย์ ปันกองงาม และ นางสาวปวรรัตน์ รัตนานุสรณ์ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาว
รีย์ ร.8 ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน 
ณ อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 
  25. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์               
นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และเหรียญทองประเภททีม              
ในการแข่งข ันคณิตศาสตร ์โอล ิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Hanoi Open 
Mathematics Competition 2019 ( HOMC 2019 ) ร ะหว ่ า ง ว ั นท ี ่  2 - 6 เ มษายน  2562                 
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  การดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100  มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และ มีคุณธรรม 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มี 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และ มีคุณธรรม ได้อย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารคณะครูตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันวางแผนกำหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้
อย่างชัดเจนโดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เน้นความสนใจ
และถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนและศักยภาพในตัวของผู้เรียนมาสร้างสรรค์ผลงานและ
นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านชิ้นงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆเช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมา
ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนทุกคน, การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้ออาหารในโรงอาหาร
, การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM , โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศโครงการคนดีศรีบุญวาทย์โครงการ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) โครงการส่งเสริมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการศิลปและหัตถกรรมผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมพบว่านักเรียนโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และ มีคุณธรรม จากผลการจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆส่งผลให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าจากสื ่อหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่หรือสร้างประดิษฐ์ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอทำให้นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีผลปรากฏ
ด ังท ี ่กล ่าวมาแล ้ว ในห ัวข ้อผลงานรางว ัลระด ับประเ ทศ ระด ับภาค และระด ับจ ังหวัด                          
ปีการศึกษา 2558 – 2562 

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์               
และมีคุณธรรม มีดังนี้ 
  1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยทุกคน ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติม และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบอินเทอร์เนต สู่ เวป  www.bwc.ac.th ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนต้องจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ทั้งคอมพิวเตอร์ แทป

http://www.bwc.ac.th/
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เลต โทรศัพท์มือถือที ่ใช้ระบบอินเทอร์เนต นักเรียนจะต้องล็อกอินเข้าเพื ่อเลือกวิชาเพิ ่มเติม                       
กิจกรรม  นักเรียนสามารถลงทะเบียนที แห่งใดได้โดยไม่ต้องกั งวลจะลงไม่ทันเพื ่อน แม้กระทั่ง
นักเรียนจะเดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในท้องที่ ก็ยังสามารถลงทะเบียนเรียนได้       
นับว่าการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนส่งผลให้นักเรียน 100 % มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร                         

 
2. การใช้บัตรอิเลคทรอนิกส์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้เริ่มนำระบบบัตร 

อิเลคทรอนิกส์มาใช้ในโรงอาหารขอโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะมีบัตรอิเลคทรอนิกส์ประจำตัวเพ่ือ
นำไปใช้ในการซื้ออาหารเพื่อรับประทานที่โรงอาหาร ทำให้นักเรียนมีความคุ้นเคยต่อการใช้บัตรซึ่ง
เหมือนกับบัตรในศูนย์อาหารในห้องสรรพสินค้า ซึ ่งมีรูปแบบคล้ายๆ เดียวกัน นักเรียนจะเกิด
ความคุ้นเคยและสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง เมื่อจำนวนเงินใบบัตรหมด นักเรียนก็
สามารถเติมเงินเพิ่มเข้าไปในบัตจรดังกล่าวได้ ซึ่งทำให้สะดวกและง่ายเพราะนักเรียนสามารถนำบตัร
ดังกล่าวไปซื้ออาหารจากร้านค้าในโรงอาหารซึ่งจะมีเครื่องอ่านบัตร และสหกรณ์โรงเรียนเช่นเดียวกัน  
นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  และยังนำทักษะ
ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อไปรับประทานอาหารตามศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าได้ 
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3. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ULibM  Version๖)   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
นำมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับห้องสมุดมาตรฐานระดับ
สากล สามารถ จัดเก็บฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน MARC สามารถโอนถ่ายข้อมูล
กับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก เช่น การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ           
การบริการยืม-คืน การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
การค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด การสร้างและเชื ่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดและแหล่ง
สารสนเทศอื่น จัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในห้องสมุด เพื่อบริการสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น รายบุคคลในคาบว่างและคาบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม  ทำให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้  การสื่อสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์และ มีคุณธรรม 
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4. การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการสอดแรก คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง จรรยาบรรณ  ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ตามแนวคิดของ Arlene H.Rinaldi แห่งมหาวิทยาลัย                  
ฟอร์ริดาแอตแลนติก  ประกอบด้วย    

1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 
  2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 
  3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 
  4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 
  5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 
  6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อ่ืนที่มีลิขสิทธิ์ 
  7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 
  8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
  9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ 
  10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท 

  ในทุกรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว  จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้  การสื่อสาร 
การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และ มีคุณธรรม 
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 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้กำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายปีการศึกษาไว้ดังนี้ 

1) คะแนนเฉลี่ย O - NET 5  รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  หรือจำนวนนักเรียน
ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) คะแนนเฉลี่ยข้อสอบกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 60     
3) คะแนนเฉลี่ยรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  และระดับผลการเรียน ร , มส , 0      

ไม่เกินร้อยละ  5   
4) ระดับผลการเรียนรายวิชา 

4.1 ระดับผลการเรียนกลุ่มต้น (ร , มส , 0) , 1 และ 1.5 ไม่เกินร้อยละ 10   
       4.2 ระดับผลการเรียนกลุ่มสูง  2.5 , 3 , 3.5  และ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  
                รายงานผลสัมฤทธิ์ระดับผลการเรียนกลุ่มสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 - 2562 มีดังนี้  
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แผนภูมิผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับผลการเรียนกลุ่มสูง 
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 - 2

ปีการศึกษา 2560 - 2562
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2. รายงานผลลการทดสอบ (O-NET)   
ผลลการทดสอบ (O-NET)  ระดับชาติของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2560 - 2562  มีดังนี ้
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 62.68 48.77 48.29 
2 คณิตศาสตร์ 46.83 26.55 26.3 
3 วิทยาศาสตร์ 41.98 32.47 32.28 
4 ภาษาอังกฤษ 42.87 30.14 30.45 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 67.75 50.07 49.25 
2 คณิตศาสตร์ 45.77 24.64 24.53 
3 วิทยาศาสตร์ 44.06 29.48 29.37 
4 สังคมศึกษา 46.17 34.96 34.70 
5 ภาษาอังกฤษ 47.90 27.91 28.31 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 72.35 55.04 54.42 
2 คณิตศาสตร์ 51.06 30.28 30.04 
3 วิทยาศาสตร์ 47.41 36.43 36.10 
4 ภาษาอังกฤษ 43.08 29.10 29.45 

 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 66.88 48.16 47.31 
2 คณิตศาสตร์ 57.77 31.04 30.72 
3 วิทยาศาสตร์ 46.04 30.75 30.51 
4 สังคมศึกษา 44.98 35.48 35.15 
5 ภาษาอังกฤษ 53.19 31.15 31.41 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 73.23 55.91 55.14 
2 คณิตศาสตร์ 49.64 26.98 26.73 
3 วิทยาศาสตร์ 38.99 30.22 30.07 
4 ภาษาอังกฤษ 51.17 32.98 33.25 

 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยนผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน และระดับประเทศ 
ที ่ รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน ระดับประเทศ 
1 ภาษาไทย 58.58 43.02 42.21 
2 คณิตศาสตร์ 46.74 25.62 25.41 
3 วิทยาศาสตร์ 41.40 29.40 29.20 
4 สังคมศึกษา 45.18 36.10 35.70 
5 ภาษาอังกฤษ 46.68 28.97 29.20 
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 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  การดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ซึ ่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความอดทน เพื่อให้
งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ อ
ที่  6 มุ่ งมั่นในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริงใจในการให้ ความช่วยเหลือ การ
ประนีประนอม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน 
นอกจากโรงเรียนจะจัด โครงการ / กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ของผู้เรียนตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ยังได้มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้นำความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชาและชีวิตประจำวัน เช่น 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  
และกิจกรรมชุมนุมต่างๆ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ สร้างภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ความรู้รักสามัคคี 
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้พัฒนาสมรรถนะทางกายสติปัญญา จิตใจ ให้เข้มแข็ง
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และปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของสังคมโลก ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวจะจัดให้การเรียนการสอน ทุก
สัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมง และมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมทุกปีการศึกษานอกจากนั้นยังจัดให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื ่อมุ่ง
เสริมสร้างความเป็นผู้นำ ความมีระเบียบ วินัยปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นเยาวชนที่ดีของ 
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2)  การอบรมนักเรียนผู้นำ จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้ง เพ่ือให้ปฏิบัติ 
หน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้มีความเป็น
ผู ้นำ มีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ ่มได้อย่างสมัครสมานสามัคคี                  
สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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3)  กิจกรรมกีฬา – กรีฑาภายใน (กีฬาสี) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมความ 
สามัคคีในหมู่คณะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตลอดจนสนับสนุนให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจนักกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมอบหมาย
ให้นักเรียนในระดับชั ้นต่างๆ รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละด้าน แต่ละคณะสีจะมีประธานคณะสีและ
คณะกรรมการซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนแต่ละคณะสี โดยมีครูหัวหน้าคณะสีและครูในคณะสีดูแล 
ให้คำปรึกษา  
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 4.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  การดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ 
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
มาตรฐานสากลปีพุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้
และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้วนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว หลักสูตรยัง
กำหนดให้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียน ด้วย
การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัว
ผู ้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรม 
จร ิยธรรมและค ุณล ั กษณะอ ั นพ ึ ง ปร ะส งค ์  ในกล ุ ่ ม ส า ร ะก าร เ ร ี ยนร ู ้  8  กล ุ ่ ม ส า ร ะ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำแผนงานกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา ปลูกฝัง
ค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการสอดแทรกในกิจว ัตรประจำว ันและการจ ัดการเร ียนรู้  
ของโรงเรียนในงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

1)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน ประเมินคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา (ปพ.6) จำนวน 10 รายวิชาและส่งผลการประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคล ประจำทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยประเมิน 8 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
    ด้านที่  1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    ด้านที่  2  ซื่อสัตย์ สุจริต 
    ด้านที่  3  มีวินัย 
    ด้านที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
    ด้านที่  5  อยู่อย่างพอเพียง 
    ด้านที่  6  มุ่งมั่นในการทำงาน 
    ด้านที่  7  รักความเป็นไทย 
    ด้านที่  8  มีจิตสาธารณะ 
   นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นักเรียนเป็นคนดีมีจิตใจงามแสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาทั้งด้านความรักชาติศาสน์กษัตริย์รักความเป็นไทยซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่
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เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นของตนรวมทั้งมีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
   กล่าวโดยสรุปจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูประจำวิชาทุกคน 
นักเร ียนโรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา                    
ระดับคุณภาพดีมาก นอกจากการประเมินของครูประจำวิชาแล้ว โรงเรียนได้กำหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยมาตรฐาน / ยุทธศาสตร์ ส ่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรม ให้น ักเรียน                       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 สร้างความตระหนักและความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดให้มี 
การจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร กำหนดให้มีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็น
ทีมประสานในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับงานแนะแนว กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ 
และกลุ่มงานอำนวยการอย่างใกล้ชิด โรงเรียนถือว่าการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่สำคัญอันดับแรกที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะมีผลโดยตรงกับ
นักเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณะครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยเชิญวิทยากรผู้มีคุณวุฒิภายนอกทุกปีการศึกษา ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย หลักการ แนวคิด วิธีดำเนินการและเครื่องมือที่ใช้
ในการดำเนินการ ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญโดยการติดตาม และมีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ 

1.2 จัดกลุ่มนักเรียน และครูที่ปรึกษา เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนได้ใช้แบบทดสอบเพื่อจัดกลุ่ม
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดไว้ จำนวน 3 ห้อง ทั้ง 2 ระดับ ส่วนห้องที่เหลือจะใช้วิธีคละกันไปมี
ทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทั้งนี้เพ่ือลดปมด้อยของนักเรียน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ได้ใช้ระบบแผนการเรียนมาดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
,วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - จีน,วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - ญี่ปุ่น,วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - 
อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ – เยอรมัน,ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ 
– ภาษาญี่ปุ ่น, ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม โรงเรียนได้จัดครูเพื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา                   
ห้องละ 2 คน โดยครูทั้ง 2 คน จะต้องสอนในระดับชั้นนั้นเพื่อความใกล้ชิดกับนักเรียน และกำหนดให้ 
ครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มละ 20 – 25 คน 

จุดเน้นที่สำคัญ คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้นำหลักการให้ครูที่ปรึกษา 
ต้องสอนในห้องเรียนที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาด้วย เพราะจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดนักเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษา
แต่ละคนจะเริ่มดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบตั้งแต่นักเรียนเข้ามาในโรงเรียน ครูที่ปรึกษามีหน้าที่สำรวจ
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การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หากพบว่านักเรียนในชั้นเรียนของตนไม่เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน
ดังกล่าวครั้งที่ 1 ครูที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทันทีทั้งทางไปรษณีย์หรือทาง
โทรศัพท์ ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์ และหากนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 2 ครูที่ปรึกษา
จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองผ่านกลุ่มงานกิจการนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันกำหนด
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและหาทางแก้ไขร่วมกันต่อไป สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง 
คือครูที่ปรึกษาจะมีนักเรียนในความดูแลในจำนวนที่เหมาะสม จึงทำให้ครูที่ปรึกษาได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
เหมือนพ่อแม่ดูแลลูก ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มที่ครูจะต้องส่งเสริมพัฒนาและที่ควรปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มี
พฤติกรรมในทางลบ โดยครูที่ปรึกษาจะไม่ผลักภาระปัญหาให้กับครูผู้สอนคนอ่ืน ๆ 

หลักการและแนวคิดในการดำเนินงานในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับแนว 
ทางการเน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ครูจะใช้เวลาทำความ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ทุกคน สามารถเข้าใจปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
  1.3 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ ในการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เช่น มาสายเป็นประจำ นั่งซึม เหม่อลอย ไม่พูดจากับเพื่อน เข้าห้องเรียนช้า เป็นต้น 
หลังจากนั้นก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เพ่ือน และครูคนอ่ืน ๆ หรือข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 
การสืบเสาะเพื่อทำความรู้จักนักเรียนดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการและเครื่องมือหลายอย่างประกอบกั น 
จะต้องอาศัยช่วงระยะเวลาพอสมควร เพ่ือความแม่นยำของข้อมูล และจะพยายามใช้ความเป็นกันเอง 
ความรัก ความเมตตาที่ครูพึงมีให้กับศิษย์เหมือนพ่อแม่พึงมีกับลูก นอกจากนั้นครูที่ปรึกษาอาจใช้
เครื ่องมือทางจิตวิทยาเพื ่อเป็นการแสวงหาข้อมูลอีกทางหนึ่ง โดยให้นักเรียนประเมิน ตนเอง 
ผู้ปกครองประเมินนักเรียนและครูประเมินนักเรียน ด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้ครูที่ปรึกษาได้รู ้จัก
นักเรียนในความดูแลของตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
  1.4 การคัดกรองนักเรียน ในการคัดกรองหรือแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละห้องครู
ที่ปรึกษาแต่ละคนมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมาประกอบการคัดกรองนักเรียน เช่น พิจารณาจาก
แบบทดสอบ SDQ แบบทดสอบ EQ แบบประเมินแววอัจฉริยะ ระเบียนสะสม ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (แบบ ป.พ.ต่างๆ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมแล้วบันทึกตามสิ่งที่เห็นเป็น
หลักฐาน สอบถามเพื่อน ๆ นักเรียนหรือครูที่รู้จักนักเรียนเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนที่อยู่ใน
หมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้กัน สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน เพื่อนครูในโรงเรียนหรือตวั
นักเรียนเอง เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาแล้ว นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม
นักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง ในการเรียกชื่อกลุ่มนักเรียนที่ได้คัดกรองจะมีการแบ่งกลุ่มตาม
พฤติกรรมให้มีความนุ่มนวลและเกิดความรู้สึกที่ดีสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง คือ กลุ่มปกติเป็นกลุ่มที่ครู 
“วางใจ” กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มที่ครู “ห่วงใย” กลุ่มมีปัญหาเป็นกลุ่มที่ครูต้องใกล้ชิดซึ่งในการคัดกรอง
นักเรียนนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นรายห้องเรียน ระดับชั้นและสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
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ทั้งนี้หลักการและแนวคิดในการดำเนินการคัดกรองและจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มนั้น เพ่ือให้ทราบ
พฤติกรรมนักเรียนจะได้แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาหรือส่งเสริมได้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลนั่นเอง  
  1.5 การป้องกัน / ส่งเสริม / พัฒนา เมื่อดำเนินการคัดกรองและจำแนกนักเรียน
ออกเป็นกลุ ่มๆ ได้แล้ว โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างครูที ่ปรึกษาและ ผู ้ปกครอง 
(เครือข่ายผู้ปกครอง) เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียน
อย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายห้องเรียน และภาพรวมทั้งโรงเรียน เช่น
การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ดังนี้ 

1) กิจกรรมเพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นม.1 - 6 
2) การพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) งานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม งาน โครงการที ่ได้ดำเนินการบางกิจกรรม
สามารถสนองต่อนักเรียนทุกคน ได้ทั้งหมด เช่น กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ถึงแม้ว่านักเรียนในกลุ่มที่ครู
วางใจจะไม่มีปัญหา แต่ครูที่ปรึกษาก็จะต้องออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ปกครอง รวมทั้งเก็บข้อมูลต่างๆ หาแนวทางส่งเสริมให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น 
  1.6 ขั้นตอนการส่งต่อ ในบางกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูที่ปรึกษาไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหานั้น ๆ มาช่วย เช่น เพื่อนครูที่สอนใน
ระดับชั้นเดียวกัน ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูกลุ่มงานวิชาการ ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนแล้วแต่ว่าปัญหา
ที่พบนั้นเกี่ยวข้องกับครูในกลุ่มใด ฝ่ายใด เช่น นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมพบระดับหรือมาสายเป็นประจำ 
ครูที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขโดยการตักเตือน ออกเยี่ยมบ้าน พูดคุย ปรึกษากับผู้ปกครองแล้วนักเรียนยังมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ครูที่ปรึกษาจะมีการส่งต่อภายในให้งานแนะแนวหรืองานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ซึ่ง
ฝ่ายที่ได้รับการส่งต่ออาจใช้วิธีการให้นักเรียนมารายงานตัวกับฝ่ายนั้น ๆ ทุกเช้าก่อนเข้าแถวหรืออาจตั้ง
เงื่อนไขไว้ว่า หากพบว่านักเรียนไม่มาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนจะเสียสิทธิบางอย่าง เช่น จะไม่ได้รับ
การพิจารณาเกี่ยวกับทุนกู้ยืม ทุนการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น ในกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยา
เสพติด ก็มีศูนย์ Friend Conner ของชมรม To Be Number One ของโรงเรียนและคณะกรรมการป้อง
ปรามยาเสพติดดูแลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย 
   ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ครูและโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ 
จะมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท โรงเรียนก็จะแจ้งและเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือนำเข้าหารือในเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับชั้นหรือพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อการทำผิดกฎหมายจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพ่ือให้
การอบรมสั่งสอนหรือทำทัณฑ์บนไว้ให้เกิดความเกรงกลัวและเข็ดหลาบ เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นการส่งต่อ
ภายนอก แต่ทั้งนี้ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว 
  1.7 การรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจนเกิดผลดีนั้น ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในหลายระดับ ดังนี้ 
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1) ครูเวรประตูด้านศาลาเจ้าพ่อกว้าน ด้านศูนย์กีฬา ด้านอาคารบุญชู ตรีทอง              
จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 08.00 น. ซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกของการคัดกรองดูแลนักเรียน 
โดยครูและนักเรียนจะทักทายสวัสดีกันนับตั้งแต่นักเรียนเข้ามาโรงเรียน ครูจะชมเชยนั กเรียนที่
ปฏิบัติตนได้ดีมีมารยาท อีกทั้งในส่วนของนักเรียนที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบก็จะตักเตือน แก้ไขและ
ช่วยเหลือนักเรียนทันที 

2) นักเรียนที่มาสายหลังจากเวลา 08.00 น. ก็จะมีครูเวรอีก 2 คนมารับช่วงต่อ 
โดยครูคนที่ 1 จะดูแลนักเรียนให้จัดแถวเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ พร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
ในเวลาปกติ จากนั้นครูเวรคนที่ 2 จะกำกับดูแลให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนที่มา
สายลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ ่งเป็นโปรแกรมที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดทำขึ ้น 
เพ่ือให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบดูแลการมาเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาในโรงเรียน 

3) ครูที่ปรึกษาจะสำรวจชื่อนักเรียนในแถวกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยตนเองทุกวัน 
ซึ่งโรงเรียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพราะการสำรวจรายชื่อนักเรียนของครูที่ปรึกษาจะทำให้ครไูด้
ทำหน้าที่ของตนเอง คือครูได้ทักทาย พูดคุยและดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก
ของวัน หากพบว่าในวันที่นักเรียนขาดการเข้าแถวเพียง 1 ครั้ง ครูที่ปรึกษาก็จะต้องติดตามนักเรียน
ทันที โดยการโทรศัพท์ถึงตัวนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพ่ือหาสาเหตุและประสานการดูแลนักเรียนต่อไป 

4) เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียนจะบันทึกข้อมูลการเข้าแถวของนักเรียนที่
ครูที่ปรึกษาทุกห้องโดยสรุปข้อมูล ซึ่งข้อมูลนักเรียนขาดการเข้าแถวจะตรงกับข้อมูลการมาสายที่ครู
เวรประตูบันทึกไว้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะจัดทำให้เสร็จสิ้นในเวลา 10.30 น. ของทุกวัน 

5) เมื่อครูที่ปรึกษาพบว่านักเรียนขาดการเข้าแถวหรือมาสาย 3 ครั้ง ครูที่ปรึกษา
จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ เพ่ือร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนและหัวหน้าระดับชั้น 

6) ครูที่ปรึกษารายงานผลการติดตามการเข้าแถว การมาเรียนในแต่ละสัปดาห์
ต่อหัวหน้าระดับ รายงานผลการคัดกรอง รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพบระดับ 
รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน รายงานผลการติดตามพฤติกรรมนักเรียน และรายงานผลการจัด
กิจกรรมการประชุม Classroom Meeting ต่อหัวหน้าระดับชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตามลำดับ และรายงานผลการเรียนและรายงานพฤติกรรมของนักเรียนต่อผู้ปกครอง 

7) รองผู ้อำนวยการโรงเรียน กลุ ่มงานกิจการนักเรียน รายงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์ และรายงานต่อที่ประชุมครู
เดือนละ 1 ครั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อสำนักงาน
เขตพื ้นที ่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและผู ้ปกครอง                 
ปีละ 2 ครั้ง 

2. โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุมต่างๆ เพื่อปลูกฝังพัฒนาด้าน
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ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมีวินัย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ สร้างภาวะความเป็นผู้นำ            
ผู้ตาม ความรู้ รักสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต การใฝ่เรียนรู้ รู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีจิต
อาสา ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะทางกาย สติปัญญา จิตใจให้เข้มแข็ง ปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรอบคอบ ช่างสังเกตและจดจำ เชื่อฟังเป็นที่พึ่งของตนเอง
และผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ชาติ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนสังคมและกฎหมายของประเทศได้ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันตลอดจนปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังต่อไปนี้ 
  ผลการดำเนินงาน 
  งาน / โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู ้เรียน ในปีการศึกษา 2560 - 2562 ทั ้ง 8 ด้าน ที ่ส่งผลให้นักเรียน ร้อยละ 100                    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้ 

ด้านที่  1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1. กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง 
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2. พิธีถวายพระพรชัย พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสต่างๆ เช่น พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล 
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3. พิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 
  4. พิธ ีวางพานพุ ่มดอกไม ้ เพื ่อน ้อมรำล ึกและสำนึกในพระหากร ุณาธ ิคุณ                      
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
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5. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

 
 
ด้านที่  2  ซ่ือสัตย์ สุจริต 
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  
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ด้านที่  3  มีวินัย 
1. การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติให้ตรงเวลา 
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2. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียน 

   
นักเร ียนบ ุญวาทย ์ว ิทยาล ัยท ั ้ งชายและหญิงในระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต้น               

และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความร่วมมือร่วมใจเรื ่องระเบียบวินัยการแต่งกาย การไว้ทรงผม                 
และการใส่รองเท้า ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

   
 

ด้านที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
1. กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
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2. กิจรรมอบรมปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติดและอนามัยวัยรุ่น 

 
3. กิจรรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
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ด้านที่  5  อยู่ย่างพอเพียง 
1. กิจกรรมอบรมขยะให้ชีวิต 

 
2. กิจกรรมการหารายได้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 
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ด้านที่  6  มุ่งม่ันในการทำงาน 
1. การอบรมนักเรียนผู้นำ 
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ด้านที่  7  รักความเป็นไทย 
1. พิธีไหว้ครู 

 
 

2. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
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3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาคณาจารย์ 

 
 

4. การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย 
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ด้านที่  8  มีจิตสาธารณะ 
1. กิจกรรม “เฮาฮักแม่วัง” เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว แหล่งอาหารชุมชน 

 
2. กิจกรรมจิตสาธารณะ มอบของช่วยเหลือและเงินสนับสนุนในโครงการ “SME               

พ่ีหมีช่วยน้อง” ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ส้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
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 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  การดำเนินงาน 
       ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 เกิดความตระหนักในคุณค่าของภูมิ 
ปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ดังนี้ 
  1. กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

 
2. กิจกรรมไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก 
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3. กิจกรรม “การฝึกอบรมมารยาทไทย” 

 
4. งาน “รวมกมลวันมุทิตา ลาราชการ” 
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5. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 

 
  6. กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา บุญวาทย์ 122 ปี เรียนรู้ 3R พัฒนา  
8C เน้น ICT มีนวัตกรรม 

 
 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
การดำเนินงาน 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ 

ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 
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  ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี  

และนาฏศิลป์ เปิดสอนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนทุกคน
ให้มีลักษณะนิสัยและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี และกีฬา การพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี โรงเรียนจัดให้มีการดำเนิน โครงการ / กิจกรรมต่างๆ และร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน และองค์กรภายนอก ดังนี้ 
  1. การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 

 
  2. กิจกรรม “สืบศาสตร์ – สานศิลป์ศิลปินแห่งชาติ” 
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 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี/
นาฏศิลป์และกีฬา/นันทนาการ 
   นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่งกายสะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
   โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีการแต่งกายสะอาด เรี ยบร้อย 
และได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น 
    1) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยทุกคนตระหนักถึงการมีสุขภาพวะทางร่างกาย               
และจิตใจที่ดี โดยการออกกำลังกายในตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 100 

 
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม บริเวณลานหน้าอาคารมานิตธำรง 
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2)  โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของ 
นักเรียนระหว่างเดือนมิถุนายน  และพฤศจิกายน  ทุกปีการศึกษามีข้อมูลจำแนกระดับชั้น              
   

แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561

น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน

0.5
7 2.0

3

0.7
4

0.3
1

0.5
0

0.3
6

0.2
9

0.4
3

0.5
9

0.1
6 0.8

3

0.9
0

5.1
4

4.9
2

2.5

1.2
5

0.8
3 1.6

2

8.4
3

5.7
9

6.0
4

5.6
3 7.1

5

9.8
9

8.1
4 9.4

1

7.9
5

11
.11

9.9
8

8.4
5

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (ค

น)
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ปีการศึกษา 2561

น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562

น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน
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แผนภูมิแสดงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
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น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ย ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน
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3)  จากการตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน ในแต่ละ
ปีการศึกษา  พบว่านักเรียนที ่มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ สรุปเป็นร้อยละระหว่าง 0.33 – 1.89                      
ได้ดำเนินการแก้ไขนักเรียนโดยติดตามเฝ้าระวังและเสริมภาวะโภชนาให้วิตามินรวมเป็นเวลา 2 เดือน 

 
4)  นักเรียนที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ  สรุปเป็นร้อยละ ระหว่าง  

10.64 –23.68  ได้ดำเนินการแก้ไขนักเรียนโดยติดตามเฝ้าระวังและให้คำแนะนำ แล้วจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้และทักษะเพ่ือควบคุมน้ำหนักทุกปี 
    5)  โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำ 
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4.2 ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะ 3 ปี ท่ีสะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 4.2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการกำหนดค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
1.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External  
environment)  โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถ
นำมาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหาจุดที่ควรพัฒนาและสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Threat)   
หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทางหลีกเลี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Social & Cultural) เทคโนโลยี (Technology) สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและ
กฎหมาย (Political & Legal) ท ี ่ม ีผลกระทบต ่อสถานศ ึกษาโดยใช ้หล ักการระดมสมอง                      
ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก 

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal  
environment)  โดยวิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพื่อคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ ่งขึ้น
หรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา (Weakness) หรือสภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก  
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน โครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure & Policy)                  
การบร ิการและผลผลิต (Service & Products) คน (Man) การเง ิน (Money) ว ัสด ุ  อ ุปกรณ์ 
(Materials) และการบริหารจัดการ (Management) 

1.3 ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง 
และจุดอ่อน และสังเคราะห์หาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

2.นำผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งการนำผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา มีแนวทาง
ดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้กำหนดทิศทางหรือสภาพ 
สถานศึกษาที่พึงปรารถนาในอนาคตของสถานศึกษา  มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ที่มีความเป็นไปได้  

1.2 การกำหนดพันธกิจของสถานศึกษา โดยนำวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
แต่ละคำ แต่ละข้อความ แต่ละส่วน มากำหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื ่อให้
บรรลุผลตามกิจกรรม คำสำคัญ(Keywords)/ข้อความ ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

1.3 การกำหนดเป้าหมาย โดยนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาถึงผลผลิตที่ 
จะเกิดขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่ได้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
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โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจได้อย่าง 
ชัดเจนดังนี้ คือ 1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี 2) ผู้เรียนมีความสำนึกในความเป็นไทยและมีวิถี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพของนักเรยีน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 4) ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์คุณภาพของ OBECQA 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
และบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
    สำหรับศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคีย’มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
6. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
7. สนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
 
 4.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพระยะ
ยาว 4 ปีเป็นแผนหลัก  และมีแผนปฏิบัติการประจำปี จะมีคณะกรรมการประเมินติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ  
  สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในทุก
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
        1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
           สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม กับความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทของสถานศึกษา โดยมีการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการและผลกระทบของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อกำหนด
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายกับหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทสถานที่ 
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แหล่งเรียนรู้และสภาพชุมชน ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการพิจารณาด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

      1.1 การวิเคราะห์ความจำเป็นของสถานศึกษา 
    มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาโดยระบุจุดเด่น และจุด

ที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ ความต้องการของชุมชน นักเรียน และสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

   - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการและหลักสูตรเพ่ือกำหนดแนวปฏิบัติ 
   1) ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนตอบแบบสอบถาม 
   2) วิเคราะห์ สรุปผลความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น  
   3) นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ จุดเด่น และจุดพัฒนา 
  4) จัดทำรายงานวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

      5) รายงานฝ่ายเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาแล้วจึง
นำไปเผยแพรบ่นเว็บไซต์โรงเรียน 

  1.2 นำผลการวิเคราะห์สภาพปัญหามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2 

พ.ศ.2553) ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  2551 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินการใช้
หลักสูตรดังกล่าว และมีการประเมินเพื่อพัฒนาเป็นระยะ จนในปีการศึกษา  2559 ได้จัดทำเป็น
เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และได้ข้อสรุปของการประเมินดังนี้ 

   1) จำนวนวิชาที่เปิดสอนมีความหลากหลาย เพียงพอ และตอบสนองความ
ต้องการ ของ นักเรียน  ผู้ปกครอง และสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและเหมาะสมของตนเอง 

       2) ครูผู้สอนมีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา เป็นอย่างดี 
    3) หลักสูตรที่ใช้สามารถพัฒนาความรู้นักเรียนได้ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด 

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ มีหลักสูตรที่เหมาะสมในการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ตามความถนัดและสนใจ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

       4) หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น ให้กับผู้เรียน มีการเทียบโอน หน่วย
การเรียน ตามมาตรฐานสากล 

       5) กิจกรรมในหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ พัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  2.1 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเร่งให้ประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  

  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและต้นสังกัด โดยเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาปีพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 
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2553)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมทั้งโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการ
จัดชั้นเรียนระยะ 3 ปี คือ   ปีการศึกษา 2558 – 2559 - 2560 ปีการศึกษา 2559 – 2560 - 2561 และ 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551     
เพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ในปี 2559 ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่   3  พุทธศักราช 2559) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย                  
มีการจัดหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้มีเรียนในด้านต่างๆ จำแนกตามแผนการจัดการเรียน ดังนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. แผนการเรียนรู้ทั่วไป 
 2. แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ท่ัวไป) 
 2. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จีน) 
 3. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 4. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อังกฤษ) 
 5. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) 
 6. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) 
 7. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 
 8. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
 9. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 
 10. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 11. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 
 12. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 

   มีความหลากหลายของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเหมาะสม กับผู้เรียน 
และส่งเสริมอัจฉริยภาพของให้เฉพาะด้าน ตามความถนัด อาทิเช่น อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
อัจฉริยภาพด้านภาษาไทย อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และได้
จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตาม
แนวทางของมูลนิธิส่งเสริมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) อีกทั้งยังพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตร  และพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาโดยการกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรเป็นประจำทุกปี  มีการจัดทำรายงาน
ชัดเจน  นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

     1.3 หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ครบทุกระดับชั้น ดังนี้ 
  ดำเนินการให้หลักสูตรมีความยืดหยุ ่น สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์                
ของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
     1)  ประชุมฝ่ายบริหารกำหนดนโยบาย 
     2)  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และหลักสูตรกำหนดแนวปฏิบัติ 
     3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
    4) กลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลการจัดทำหลักสูตรให้งานหลักสูตร 
    5) กลุ ่มงานวิชาการ รายงานผลการจัดทำหลักสูตรแก่ฝ ่าย
เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นต้น 
        การจัดทำหลักสูตรให้มีการจัดโปรแกรมการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย โดยจัดทำ
หลักสูตรให้สนองตามศักยภาพ และความต้องการของนักเรียน กล่าวคือ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้มีการจัดหลักสูตรสนองความต้องการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สำหรับพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรตามโครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสำหรั บ
นักเรียนปกติทั่วไปที่ได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามศักยภาพ ความถนัด  ความต้องการ และความ
สนใจของนักเรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนได้จัดโปรแกรมการเรียนหลากหลาย
ตามความสนใจ และตามศักยภาพ แผนการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์,แผนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - อังกฤษ,แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - จีน,แผนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - ญี่ปุ่น,แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์,แผนการ
เรียนรู ้ภาษาอังกฤษ – เยอรมัน ,แผนการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน, แผนการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น,แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม เป็นต้น  
  จากการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ของ
โรงเรียน  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใน
การเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของตน  สามารถคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์  ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีความสุข  
ส่งผลให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  ดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนำชื่อเสียงให้ แก่โรงเรียน 
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        หลังจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553) เป็นเวลา 6 ปี โรงเรียนได้มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี และได้จัดทำเป็นเอกสารแก้ไขเป็นรูปเล่มพร้อมประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3 พ.ศ.2559) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา  2560 โดยนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน มา
ใช้ในการปรับปรุงดังจะเห็นได้จาก 
   ปีการศึกษา 2558 มีการจัดทำแผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ (ญี่ปุ่น) 
และมีการเปิดวิชาเพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการสอนวิชาเพิ่มเติมในสาขาวิชา โลก ดวงดาวและอวกาศ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียน มุ่งสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการ  

ปีการศึกษา 2560 มีการประสานความร่วมมือเพื ่อจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ในกำกับของ โดยมีมหาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กระทรวงมหาวิทยาลัย  
(วมว-บว-มธ) เป็นผู้ควบคุมดูและโดยมีการประชุมพูดคุย แล้วจำนวน 3 ครั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรกับกระทรวงมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2561 ทางกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ภาษาต่างประเทศ ข (ภาษาจีน)                          
ได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำหลักสูตรโครงการห้องเรียนภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย กับ สถาบันภาษาจีน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเริ่มเปิดรับสมัคร
นักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 

  
การประชุมวางแผนการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ 

  
การประชุมการนำเสนอเพ่ือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
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การบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสถาบันจีน กับ โครงการห้องเรียนภาษาจีน 

 
2. พัฒนางานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

            โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินได้สอดรับกันทั่วทั้ งสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
กิจกรรมต่อไปนี้ กิจกรรมนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆ) กิจกรรมสำหรับนักเรียนเรียนร่วม และกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านอื่นตัวอย่าง
โครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   1.1  กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (สอ.วน.,สสวท.,สอวน.) 
   1.2  กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
   1.3  กิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก     
   1.4  กิจกรรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
   1.5  กิจกรรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์และ
สังคมศึกษาฯ 

2.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 

งาน English Program 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.โครงการงานวันสถานปนา กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยโครงงานฐานวิจัย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม CLPC กลุ่มบริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11.พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์สู่
การแข่งขันระดับประเทศและสากล 

งานคอมพิวเตอร์ 

12. โครงการอาเซียนศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. โครงการสร้างสำนึกพลเมืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นไทย 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

14. โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA) กลุ่มบริหารวิชาการ 
15. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

16.  โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

17.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
18. การจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
      กิจกรรมการวาดภาพ             การใช้ทักษะการแก้ปัญหาโครงงาน                    

 
       กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ Gifted Math          การแสดงความสามารถในวันอาเซียน             
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      กิจกรรม EPMEP Northern Open House       กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

 
       กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา       กิจกรรมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ   

 
               กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์                         กิจกรรมเรียนรู้ทางธรณีวิทยา 

 
                 กิจกรรม IS Day                กิจกรรมการ workshop ห้องสมุด 
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       กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์             กิจกรรมทำพานไหว้ครู 

         เป็นภาษาอังกฤษ                

 
           กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด                กิจกรรมค่ายผู้นำ 

 
กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
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4.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะของครู 

1.ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาและ 
พัฒนาการของนักเรียน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 

การดำเนินงาน 
ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยดำเนินการดังนี้ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ 
วางแผนพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้ฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีความยึดหยุ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและสภาพชุมชน  

3) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ เข้าร่วมแสดงผลงาน 
ประกวดสื่อ นวัตกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น “คนดีศรีบุญวาทย์”  

4) มีกากรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลในการดำเนินงาน
ตามโครงการ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และส่งเสริมสนับสนุนในการแข่งขันทักษะตา่งๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสานศึกษา 

ผลการพัฒนา 
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ

เชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ครู
มีแผนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
   1. ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 

ตารางแสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ปีการศึกษา จำนวนครูทั้งหมด (คน) 
จำนวนครูที่มีแผน 

การจัดการเรียนการสอน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2561 227 212 93.40 
2562 263 241 91.63 
2563 217 209 96.30 
เฉลี่ย 235.67 220.67 93.78 
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   2. ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน  

ตารางแสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ปีการศึกษา จำนวนครูทั้งหมด (คน) 
จำนวนครูที่มีแผน 

การจัดการเรียนการสอน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2561 218 187 85.78 
2562 263 248 94.3 
2563 250 240 96.00 
เฉลี่ย 243.67 225.00 92.03 
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ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
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ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563
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   3. ข้อมูลครูทีไ่ด้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ตารางแสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ปีการศึกษา จำนวนครูทั้งหมด (คน) 
ที่ได้รับการนิเทศการจัด 
การเรียนการสอน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2561 215 200 93.02 
2562 217 217 100.00 
2563 217 210 96.77 
เฉลี่ย 216.33 209.00 96.60 
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ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
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   4. ข้อมูลครูทีไ่ด้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ตารางแสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา จำนวนครูทั้งหมด (คน) 
จำนวนครูที่มีแผน 

การจัดการเรียนการสอน (คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

2561 215 215 100.00 
2562 214 214 100.00 
2563 217 212 97.70 
เฉลี่ย 215.33 213.67 99.23 

 

 
2. ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
การดำเนินงาน 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน             ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 1) กำหนดให้ครู ศึกษาวิเคราะห์นักเร ียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข ้อมูลอย ่าง
หลากหลายและเป็นจริง และนำผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 
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2561 2562 2563

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
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 2) กำหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณา
การการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
และนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4) กำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน 
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

 5) สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน  
รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เช่น 

  - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน  
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
  - โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  - โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
  - โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมภาคีเครือข่าย 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS 
  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
  - โครงการสร้างความตระหนักในค่านิยม 12 ประการ 
  - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ/โอลิมปิกวิชาการ 
  - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L) / อบรมและ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ผลการพัฒนา 
 1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูล

อย่างหลากหลายและเป็นจริง เพ่ือจำแนกผู้เรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ ทุกภาคเรียน และนำ
ผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน ดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  และ          

http://50.0.0.6/new_plan60/pay_update.php?g_id=2194&Group_ID=1&Year_ID=6?Group_ID=-2
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ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนทุกคนอย่างครบถ้วนทุกปีการศึกษา  ดังแสดงในรายงานผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 
  5. ข้อมูลครูที่ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 

ตารางแสดงข้อมูลครูที่ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 

ปีการศึกษา 
จำนวนครูทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนครูที่ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2560 256 237 92.58 
2561 256 237 92.58 
2562 263 233 88.59 
เฉลี่ย 258.33 235.67 91.25 

 
 2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการบูรณาการ
การเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วม
การอบรมออนไลน์ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำเทคโนโลยีมา
ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ดังรายละเอียดผลการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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ร้อยละข้อมูลครูที่ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคล (SAR)

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบคุคล 
(SAR)
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 4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้นักเรียน โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนา
สูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน  ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการ
เรียน  รวมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล  ดังแสดงในทำเนียบงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ประจำปี 2560 – 2562 
  6. ข้อมูลครูที่ข้อมูลครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียน 

ตารางแสดงข้อมูลครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 
จำนวนครูทั้งหมด 

(คน) 
จำนวนครูที่ทำวิจัย       
ในชั้นเรียน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

2560 256 235 91.80 
2561 256 235 91.80 
2562 263 228 86.69 
เฉลี่ย 263 228 86.69 

 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินโครงการและกิจกรรม

ต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เช่น 
  - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน  
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
  - โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
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ร้อยละข้อมูลครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียน
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  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  - โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
  - โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมภาคีเครือข่าย 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS 
  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
  - โครงการสร้างความตระหนักในค่านิยม 12 ประการ 
  - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ/โอลิมปิกวิชาการ 
  - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R+8C+2L) / อบรมและ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
 3. ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
การดำเนินงาน 

  ครูมีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรม 
การเรียนการสอนพัฒนานักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลเหมาะสมตามศักยภาพ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตน 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสั มพันธ์ 
ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ด้านความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรม 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนโดยครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนการสอนและมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความแปลก
ใหม่ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  

2) ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมตามศักยภาพ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา โดยครู
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน รวมถึงการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3) ด้านการปฏิบัติตน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และยังมีการส่งเสริม
การเป็นแบบอย่างที่ดี มีการดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีบุญวาทย์ เป็นประจำทุกปี 

http://50.0.0.6/new_plan60/pay_update.php?g_id=2194&Group_ID=1&Year_ID=6?Group_ID=-2
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4) ด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง, 
เยี่ยมบ้านนักเรียน)ซ่ึงทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและการ
เยี่ยมบ้านในระหว่างภาคเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ความคิดเห็น ระหว่างครูกับผู้ปกครอง  

ผลการพัฒนา 
1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และ 

รับผิดชอบกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน ดังข้อมูลต่อไปนี้  
2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไข 

ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา  

3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
(ประชุมผู้ปกครอง, เยี่ยมบ้านนักเรียน) ดังนี้ 
   7. ข้อมูลการส่งบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560 - 2562 

ตารางแสดงข้อมูลการส่งบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560 - 2562 

(อ้างอิง : สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562) 
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ร้อยละข้อมูลการส่งบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560 - 2562

แผนภูมิแสดงข้อมูลการส่งบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ปี 2560 - 2562

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียน 
ที่ครูออกเยี่ยมบ้าน 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2560 3,960 3,614 91.26 
2561 3,906 3,632 92.99 
2562 4,094 3,727 91.04 
เฉลี่ย 3,986 3,657 91.76 
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4. ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอและใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่าง 

สม่ำเสมอ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ   
การเรียนการสอน วางแผนและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นวิธีการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สาระศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(IS) และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนประเมินผล ให้กับครูทุกคนในโรงเรียน โดย
จัดทำแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ไว้บริการครูบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือความสะดวกในการใช้ 

2) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่
สามารถทำการนิเทศ และมีส่วนร่วมในการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร และพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

3) จัดทำโครงการส่งเสริมครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับครูที่สนใจ 
4) ส่งเสริมและสนับสนนุให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจ   

ทั้งภายใน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา และภายนอก ที่จัดโดยหนว่ยงานอ่ืนๆ  (อ้างอิง : ทะเบียนรายชื่อการ
พัฒนาตนเองตามความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559) 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา/ดูงาน แหล่งเรียนรู้ 
และสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการพัฒนา 
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป วางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

อย่างต่อเนื ่อง โดยเน้นวิธ ีการวิจ ัยเพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ้ของนักเร ียนให้เต ็มตามศักยภาพ                      
ส่งผลให้ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ดังต่อไปนี้ 

 8. ข้อมูลครูมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอและใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ตารางแสดงข้อมูลครูมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอและใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
จำนวนครูทั้งหมด 

(คน) 
จำนวนครู 

ที่มีผลงานวิจัย (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

2560 256 235 91.80 
2561 246 226 91.87 
2562 263 228 86.69 
เฉลี่ย 255 229.67 90.12 

(อ้างอิง : ทำเนียบงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย ปีการศึกษา 2560 - 2562) 
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อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
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ร้อยละข้อมูลครูมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอและใช้การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

แผนภูมแิสดงข้อมูลครูมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอและใช้การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
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โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
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การประกวดสื่อ นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
“โชว์ แอนด์ แชร์” สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม งานวิจัยใน

ชั้นเรียน CPLC และ DLTV 
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การมอบโล่รางวัล การประกวดสื่อ นวัตกรรม 
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การมอบโล่รางวัล การประกวดสื่อ นวัตกรรม 
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รับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และเข็มเกียรติคุณ ให้กับ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุ
ราชการ ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และนักเรียนที่เรียนดี                            

มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีเด่น 
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ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีบุญวาทย์” ปีการศึกษา 2562 
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 การนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
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การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

    
 

รายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยกระบวนการนิเทศ 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการเขียนคือคิดเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผล 

และสื่อสารในห้องเรียน” ปีการศึกษา 2563 
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คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
บุคลากรสนับสนุนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานได้ผล
สำเร็จตามเป้าหมาย มีผลงานเชิงประจักษ์ ชัดเจน และเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ฯลฯ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1. บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนได้แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายงานตามกระบวนการควบคุมคุณภาพของแต่ 

ละกล ุ ่มงาน โดยเฉพาะบ ุคลากรสน ับสน ุนของโรงเร ียนบ ุญวาทย ์ว ิทยาล ัย ประกอบด ้วย         
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว                  
ผู ้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ทุกฝ่ายมีเอกสารคู ่มือและระเบียบปฏิบัติ ที ่กำหนดหน้าที ่และแนว
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการมอบหมายและชี้แจงบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรสนับสนุนก่อนเริ ่มปี
การศึกษาใหม่ทุกปี หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละงาน ได้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ปรากฏผลดีต่อสถานศึกษาหลายด้านทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรสนับสนุนเพราะตระหนักดีว่าบุคคลเหล่านี้มี
ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา เพื ่อให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ โรงเรียนได้จัดทำคู่มือครู คู่มือปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คู่มือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว รายละเอียดของคู่มือประกอบด้วย 

1) กำหนดภาระงาน (Job Description) ให้กับบุคลากรสนับสนุนทุกคนอย่างชัดเจน
โดยได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 

2) กำหนดให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบบุคลากรสนับสนุนในแต่ละฝ่ายประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติถึงบทบาทและหน้าที่ให้บุคลากรสนับสนุนทราบในต้นปีการศึกษา 

3) มีการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
4) มีการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผลการดำเนินงาน      

  บุคลากรสนับสนุนที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่
กำหนดไว้ในคู ่มือการปฏิบัติงาน หรือแนวทางปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีผลงาน                 
เชิงประจักษ์ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกฝ่าย 
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หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
4. คู่มือครู 
5. เอกสารภาระงานของลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
6. ระเบียบการขายอาหารในโรงเรียน 
7. หนังสือสัญญาจ้าง 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเงินเดือน 
2. บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และให้ความร่วมมือสนับสนุนสถานศึกษาทุกด้าน มีการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกันและกันอย่างดียิ ่ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ร่วมมือร่วมใจประสานกันทุกฝ่าย                
ด้วยความเป็นมิตรที่ดี พร้อมกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ ด้วยรอยยิ้ม ตลอดจนพูดให้กำลังใจในการ
ทำงานเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ปรากฏผล เป็นที ่ยอมรับต่อชุมชน และสังคมการมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ด ีเป็นหัวใจของการบริการ                 
ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรสนับสนุน โดยการประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก 
ให้กับบุคลากรสนับสนุนให้เป็นบุคคลที่มีจิตบริการ มีน้ำใจ สุภาพต่อทุกคน โดยเฉพาะกับคณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนทำให้บุคลากรมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1) บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่
กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีผลงาน
เชิงประจักษช์ัดเจนและเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกฝ่าย 

  2) บุคลากรสนับสนุนเป็นบุคคลที่มีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คำพูดที่ดีเชิงสร้างสรรค์ไม่
มุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

  3) บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ยอมรับให้ความสำคัญและมุ่งม่ันที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง 

  4) บุคลากรสนับสนุนรับรู้ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางจุดเน้นและแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นบุคคลที่มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ 

คำพูดที่ดี เชิงสร้างสรรค์ ไม่มุ่งร้ายบุคคลอ่ืนและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 
 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

221 

 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน / Classroom meeting 
3.คำสั่งแต่งตั้งงานกฐินเพื่อการศึกษาและคำสั ่งต่าง ๆ / การประเมินผลการจั ด

กิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันพิราลัย,  งานเกษียณอายุราชการ, 

งานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, ทอดกฐินเพื่อการศึกษา, กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น 
3. บุคลากรสนับสนุนตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนในการแบบอย่างที่ดี 

  การดำเนินงาน 
  โรงเรียนมีการประชุมบุคลากรสนับสนุน โดยให้บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดภาระงานความรับผิดชอบของตนเอง มีการอภิปราย กำหนดข้อตกลงและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โรงเรียนมีการให้รางวัลกับบุคลากรสนับสนุน ที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นประจำทุกปีมีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว ยกย่องให้เกียรติ 
ตามโอกาสอันควรเช่นยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ทำดี หรือมีผลงานดีเด่น เสียสละ อุทิศเวลาให้กับ
ทางราชการ แสดงความยินดีตามโอกาสต่าง ๆ สร้างขวัญกำลังใจใน การพิจารณาความดีความชอบ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่เพ่ือนร่วมงาน 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนร่วม 

ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ยอมรับให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอย่างต่อเนื่องมีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดี  พูดจาสุภาพ
เรียบร้อย  มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลสิ่งเสพติด ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำสั่งกลุ่มงาน 
2. บันทึกการประชุม (การลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) 
3. รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (สถิติผู้เข้าร่วมประชุม) 
4. แบบลงเวลาประจำวัน 
5. ภาพถ่าย 
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4. บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนได้สนับสนุนบุคลากรอ่ืนนอกเหนือจากผู้บริหารและครูเช่นคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
เป็นต้นให้เป็น  บุคคลที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการจัดการศึกษามีโครงการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการศึกษาดู
งานของบุคลากรกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาคมครูอาวุโส  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง จัด
กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายมีการอบรม ประชุม ให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ป้าย
ประกาศ จดหมายข่าว อย่างสม่ำเสมอ 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรสนับสนุนร้อยละ 80 ขึ้นไป รับรู้ ติดตาม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง 

จุดเน้นและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. เอกสารประกอบการให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องข้อมูล ทิศทางหรือแนวทาง                    

การจัดการศึกษา 
3. รายงานการประชุม 
4. การประชุมผู้ปกครอง 
5. เว็บไซต์ www.bwc.ac.th 
6. ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bwc.ac.th/
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การประชุมข้าราขการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลกรทางการศึกษา 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ 
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การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ 
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กิจกรรมปฏิบัติงานบุคลากรสนับสนุน 
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ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
ร่วมพิธีวันพิราลัย พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต  
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 4.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับ 

การให้ บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร การให้บริการ  
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการ
แก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียน ดังนี้ 

1. อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ม่ันคงแข็งแรง 
เหมาะสมแก่การทำกิจกรรม 

 การบร ิหารงานอาคารสถานที ่จ ัดดำเนินการให้อาคารเร ียน อาคารประกอบ              
และสถานที่มีห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหมาะสม ทั้งเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่ง
อำนวย ความสะดวกประจำอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี ้ ป้ายนิเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบถ้วน
ปลอดภัย สวนหย่อมที่สามารถให้นักเรียนชื่นชม พักผ่อน จัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย มีการ
ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการ
มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน สวนหย่อมประจำอาคารเรียน โดยคำนึงถึง
ความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ทุกอาคารเรียนนอกจากจะมีนักการภารโรง
แม่บ้านประจำอาคาร รับผิดชอบแล้วโรงเรียนยังแต่งตั้งหัวหน้าอาคารเรียนประจำทุกอาคารเรียน ซึ่ง
มีหน้าที ่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที ่ ระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบน้ำ ไฟฟ้าภายใน 
และภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งาน   ได้มั ่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีระบบจัดเก็บที ่ดี 
ดำเนินการจัดสร้าง ต่อเติม รื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ คนงาน ทั้งงานประจำและงาน ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ แก้ปัญหากรณีฉุกเฉินของงาน
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาพการใช้งาน ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับ
โรงเรียน และสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานการใช้อาคารสถานที ่
  นอกจากนี้โรงเรียนจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนโดยจัดครู นักการ
ภารโรงและยาม ปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ในโรงเรียน โรงเรียนมีระบบการซ่อมแซมอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน โดยให้ครูหัวหน้า
อาคาร สำรวจ ดูแลสภาพทั่วไปของห้องเรียน หากพบสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน ให้รายงาน
ต่องานอาคารสถานที่เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป   

 จากการดำเนินการบริหารงานอาคารสถานที่ดังกล่าว ทำให้อาคารสถานที่มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม ทำให้ผู ้เรีย นได้อยู ่ใน
สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. อาคารคุณากร  

 
อาคารคุณากร ใช้เป็นอาคารอำนวยการ ใช้เป็นห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องการเงิน ห้องวิชาการ                
ห้องทะเบียนและวัดผล และห้องพักครูธุรกิจศึกษา  
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องควบคุมอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนธุรกิจ ห้องเรียนทั่วไป               
เดินเรียน ห้องดนตรีพ้ืนเมือง และห้องกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
 

2. อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์(อาคาร  8)  
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อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์(อาคาร 8) ใช้เป็นห้องพักครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ  และห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา 

  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย  ห้องพักครูภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน  ห้อง
พยาบาล ห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียนชาย 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ชั้น ม.4/1 ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องพักครู ENG ห้องENG2 
ห้องศูนย์ ENG1 ห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียนหญิง 
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย  ชั้น ม.4/2, ม.4/3,  ม.4/4, ม.4/5 ห้อง EP ห้องพักครู  EP  
ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ EP ห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียนชาย 
  ชั้นที ่ 4 ประกอบด้วย ชั ้น ม.4/6, ม.4/8, ม.4/10, ม.4/11 ห้อง EP3, ห้อง EP1  
ห้องน้ำครูและห้องน้ำนักเรียนชาย 
 

3. อาคารบวรวิทย์ 

 
  อาคารบวรวิทย์  ใช้เป็นห้องพักครู ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเคมี 1-2 ห้องปฏิบัติการชีวะ1 ห้องประชุม
เหมันต์ ห้องพักครู 
  ชั ้นที ่  2 ประกอบด้วยห้องปฏิบ ัต ิการฟิส ิกส ์ 1 -2 ห ้องปฏิบ ัต ิการช ีวะ1-2  
ห้องโลกและอวกาศ ห้องพักครู 
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 ห้องปฏิบัติการชีวะ 1-2 ห้องเรียน 
วิทย์ 4-5-6 ห้องพักครู 
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4. อาคารพิสิฐเมธี (อาคาร 3)  

 
อาคารพิสิฐเมธี(อาคาร 3) ใช้เป็นห้องศูนย์สังคม ห้องอาเซียน ห้องพักครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา และห้องเรียนวิชาสังคม 
ชั้นที ่ 1 ประกอบด้วย ห้องศูนย์สังคม 1 - 2 ห้องพักครูกลุ ่มสาระสังคมฯ ชั้น  

ม.3/15  และ ม.5/9 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15 
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ชั้น ม.1/6  ม.1/7  ม.1/9  ม.1/10 และ ม.1/11      
  
5. อาคารไวทยพิชญ์  (อาคาร 6)  
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อาคารไวทยพิชญ์  (อาคาร 6) ใช้เป็นห้องศูนย์คณิต ห้องประชุมห้องเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องศูนย์คณิต ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องศูนย์คณิตห้องโรเนียวเอกสาร 
และห้องศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์ 

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย  ห้องพัสดุ  ห้องศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์ ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ (ห้องเกษมโชค)  ห้องโรเนียวเอกสาร  ห้องประชุมเกษมชัย 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องศูนย์คณิต ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ห้องพักครูคณิตศาสตร์  
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ฯ 
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ชั้น ม.3/10,  ม.3/11, ม.3/12, ม. 3/13, ม.3/14 และห้อง
ศูนย์คณิตศาสตร์ฯ 
  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ชั้น ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
 

6. อาคารจิตรภัสสร์ (อาคาร 7) 

 
อาคารจิตรภัสสร์ (อาคาร 7)  ใช้เป็นห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องประชุมห้องเรียน                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย  ห้องประชุมเสือป่า 

  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย  ห้องศูนย์ภาษาไทย 1 - 2 ชั้น ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม. 3/4 
ห้องพักครูภาษาไทย 
  ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย ม.2/9, ม.2/10, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.3/15 
  ชั้นที่ 4  ประกอบด้วย ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม. 2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
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7. อาคารมานิตธำรง (อาคาร 9) 

 
อาคารมานิตธำรง (อาคาร 9)  ใช้เป็นห้องศูนย์คอมฯ ห้องเรียนกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้คอมฯ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมฯ ห้องแผนงานโรงเรียน ห้องนิเทศการเรียนการสอน 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องช่างอุตสาหกรรม 1 2 3 ห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน 

  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องศูนย์เพาะพันธ์ปัญญา ห้องเรียน ชั้น ม.5/1, ม.5/2 
ม.4/16, ม.4/14 ห้องสมุด ห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน 
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ชั้น ม.5/8, ม.5/9, ม.5/4, ม.5/3, ม.5/10, ม.5/11 
ม.5/12, ม.5/13 ห้องนิเทศการเรียนการสอน 

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

8. อาคารเกียรติยศ 
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อาคารเกียรติยศ  ใช้ประชุมครู  ห้องแสดงผลงานโรงเรียน  และห้องพักครู 
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องประชุมและแสดงผลงาน  
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย  ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 

9. อาคารศูนย์กีฬา   

 
อาคารศูนย์กีฬา  ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาพลศึกษาและฝึกซ้อมกีฬา สถานที่ 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และห้องปฏิบัติกิจกรรม Dream and Team 
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องเรียนลีลาศ  ห้องเรียนสุขศึกษา 
ชั้น 2  ประกอบด้วย   ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องกิจกรรม  

 
10. อาคารคหกรรม (กุศลเกษม)  
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อาคารคหกรรม (กุศลเกษม) ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกี่ยวกับคหกรรมทุกสาขา 
  ชั้น 1 และ 2 ประกอบด้วยห้องเรียน คหกรรม ห้องพักครู 
 

11. อาคารกีรติคุณ 

 
  อาคารกีรติคุณ ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาดนตรีสากลและใช้เป็นสถานที่เรียนและ
ฝึกซ้อมโยธวาทิต ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู 
 

12.  อาคารหอประชุมสมรรถเกียรติ 
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  อาคารหอประชุมสมรรถเกียรติ ใช้เป็นโรงอาหาร และสถานที่จัดประชุม และ 
จัดงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ชั้น 1 ประกอบด้วย  โรงอาหาร 
  ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ ่
 

13. อาคารวิบุลพล 1 

 
  อาคารวิบุลพล 1 ใช้แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล 
 

14.  อาคารเกษตร 

 
  อาคารเกษตร ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตร การปรุงดิน หมักปุ๋ย ทั้งภาพทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ 
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 15.อาคารช่างอุตสาหกรรม (โรงฝึกงาน)  

 
อาคารช่างอุตสาหกรรม (โรงฝึกงาน)   ใช้เป็นอาคารเรียนเกี่ยวเครื่องยนต์                  

เชื่อมเหล็ก และอ่ืนๆ 
 
16. อาคารสโมสรเสือป่า 

 
อาคารสโมสรเสือป่า เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดกิจกรรมของนักเรียน และ 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเกียรติยศ และระลึกถึงพระคุณของงพ่อเจ้า 
พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
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16. ห้องพยาบาล 

 
  ห้องพยาบาล  ใช้เป็นห้องบริการสำหรับนักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วย 
 

17. ห้องน้ำ ห้องส้วม 

 
  ห้องน้ำ ห้องส้วม ใช้สำหรับบริการนักเรียน บุคลากรทาง การศึกษา บุคคลภายนอก
โรงเรียน  แยกชายและหญิง ประกอบด้วย  ห้องน้ำครู  ห้องน้ำนักเรียนชายจำนวน 37 ห้อง                   
ห้องน้ำนักเรียนหญิง  จำนวน 41 ห้อง 
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2. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบ 
บริเวณ อยู่ในสภาพดี สะอาดและปลอดภัย 
  การจัดการด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารเรียนมีปริมาณเพียงพอ              
อยู่ในสภาพดี สะอาดและปลอดภัย เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มอบหมาย
การดูแลรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนการแยกขยะอย่างถูกวิธี ปลูกฝังและ 
สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด การดำเนินการกิจกรรม 5 ส ทุกอาคาร 
ส่งผลให้อุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารได้รับการดูแลให้ใช้การได้ดี และมีปริมาณ
เพียงพอตามอาคารต่าง ๆ 

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร 
1. โต๊ะ เก้าอ้ี จำนวน 45 ชุด ต่อ ห้องเรียน 

 
โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนมีโต๊ะ เก้าอ้ีเพียงพอสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2. อ่างล้างมือ  

 
อ่างล้างมือ นักเรียน ครู บุคลากร ทุกคนได้ใช้ อ่างล้างมือ 
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3. พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

 
พัดลม เครื่องปรับอากาศ มีพัดลมและเครื่องปรับอากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
4. ถังดับเพลิงประจำอาคาร 

 
ถังดับเพลิงประจำอาคาร มีพร้อมใช้เพ่ือความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรทุกอาคาร 
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  3. การจัดระบบซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม   ทันต่อเหตุการณ์ 
  โรงเรียนมีระบบการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องเรียน
และอาคารเรียน โดยครูหัวหน้าอาคารจะรายงานขอซ่อม ปรับปรุง อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพปกติ   
  จากการดำเนินการจัดระบบการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์ ทำให้โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้บริการของนักเรยีน
และครูดังรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

การซ่อมแซม บำรุง ดูแลอาคารสถานที่ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี 2563 

1. ต่อเติมห้องพักครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 
2. ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 
3. ซ่อมแซมบานประตูห้องศิลปะ 
และบานหน้าต่างอาคารศูนย์กีฬา 
4. ซ่อมแซมบอร์ดในห้องเรียน 
5.ซ่อมแซม  ทำสีโต๊ะ  เก้าอ้ี
นักเรียน 
6. เปลี่ยนสารเคมีเครื่องกรองน้ำ
ด่ืม 
7. เปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบ
ประปาโรงเรียน 
8. ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ  
และพัดลมประจำห้องเรียน 

1. ลาดยางแอสฟันท์ติกถนนและ
ลานกิจกรรมพ้ืน จำนวน 1,340 
ตารางเมตร 
2. ปรับปรุงร้านค้าจำหน่าย
อาหารโรงอาหาร จำนวน 23 
ร้าน 
3.ปรับปรุงสนามกีฬา 
4.ทาสีอาคารจิตต์ภัสร์(อาคาร 7) 
5. สร้างหลังคาทางเดิน 
ระยะทาง 82 เมตร 
6. ติดตั้งไฟฟ้าถนนด้วยระบบ
โซลาเซลล์ จำนวน 12 จุด 
7. จัดซื้อรถหกล้อ เอนกประสงค์ 
จำนวน 1 คัน 
8. ปรับปรุง ระบบประปา/น้ำ
บาดาล 1 บ่อ 

1. ต่อเติมห้องพักครูกลุ่ม
สาระศิลปะ 
2. ตรวจเช็ค ล้างทำความ
สะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจำอาคาร 
3. ซ่อมแซมบานประตูห้อง
ศิลปะ และบานหน้าต่าง
อาคารศูนย์กีฬา 
4. ซ่อมแซมบอร์ดใน
ห้องเรียน 
5. ซ่อมแซม ทำสีโต๊ะ เก้าอ้ี
นักเรียน 
6. เปลี่ยนสารเคมีเครื่องกรอง
น้ำดื่ม 
7. เปลี่ยนทรายกรองน้ำ
ระบบประปาโรงเรีย 
8. ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ  
และพัดลมประจำห้องเรียน 
9. สร้างอ่างล้างมือและจุด
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ใน
สถานการณ์โควิด 19 
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4. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย 
   การบริการด้านสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกัน
อันตราย การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ โรงเรียนบริการน้ำดื่มที่สะอาด งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับนักเรียน
แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคและ อย.น้อย ตรวจสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม ทำให้นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ ผ่านการตรวจสอบจากศูนย์อนามัยที่ 10 ว่ามีความปลอดภัย มีการตรวจซ่อม ระบบ
ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ    
 1. น้ำดื่ม 

  
น้ำดื่ม นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อการดื่ม 

 
2. น้ำใช้ 

 
น้ำใช้ นักเรียนมีน้ำใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆห้องน้ำ ห้องส้วม โรงอาหาร  

สะอาด เพียงพอ 
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3. ไฟฟ้า 

 
ไฟฟ้า โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานป้องกันอันตราย สะพานไฟ อัตโนมัติ  

ปลั๊กไฟอยู่ในสภาพใช้การได้ดี นักเรียน บุคลากรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเหมาะสม ทำให้
สะดวกสบายในการใช้งาน 

 
4. โทรศัพท์ 

  
โทรศัพท์ภายใน โรงเรียนมีระบบโทรศัพท์ภายในที่ได้มาตรฐาน สามารถ 

ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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 4.2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะกรรมการแผนงานสารสนเทศดำเนินการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ
สูงสุดเพื่อสนับสนุนครูนักเรียนได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยจัดการHARDWAREและSOFEWARE ให้มีความปลอดภัยใช้งานง่ายและเชื ่อถือได้ของ
อุปกรณ์แสดงวิธีการทำให้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้และวิธีการทำให้ใช้งานง่าย 

 
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาโดยมีงานแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ  
มีการวางแผนงานและสารสนเทศ  โดยได้ออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
ปลอดภัย ใช้งานง่าย ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้วางกฎและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยทำาให้สามารถ
ป้องกันการใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงป้องกันการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลลับ
ต่างๆผู้ดูแลในส่วนการรักษาความปลอดภัยนี้ได้ใช้โปรแกรม  Authentication ซึ่งเป็นระบบแสดง
ตัวตนการใช้ Internet ภายในโรงเรียนทำให้สามารถตรวจสอบผู้ใช้Internetได้ในกรณีเกิดปัญหาเช่น
การล่วงละเมิดหมิ่นประมาททางเว็ปไซต์โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แจ้งให้ครูบุคลากรได้ทราบ  
โดยทั่วกันถึงเหตุผลของการติดตั้งโปรแกรม Authentication นอกจากนี้ระบบ Internet ทำการ
บล็อกเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียน FIREWALL ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถในการตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในโปรโตคอลFTP, HTTP, 
IMAP, IMAPS, POP๓, POP๓S, SMTPและ SMTPS โดยได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSA
ด้าน Antivirus และสามารถ update ฐานข้อมูลไวรัสฯ(virus signature) ผ่านเครือข่าย Internet ได้
โดยอัตโนมัติมีการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับฐานข้อมูลผู้ใช้ภายในตัวอุปกรณ์ผู้ใช้ใน 
RADIUS ในLDAPและ Windows Active Directoryกรองข้อมูลทำการกรองและตรวจสอบค้นหาการ
ฝ่าฝืนกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์จากทั้งนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียนและป้องกันการใช้
เทคโนโลยีในทางที ่ผ ิดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้ข ัดต่อพรบ .คุ ้มครองการกระทำความผิด
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เนื่องมาจากการใช้คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยในการใช้โลกไซเบอร์ผู้ใช้จะต้องทำการ log 
in ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและจำกัดการใช้ให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ 
วิธีการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด 

 

 
  ด้านการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีความพร้อมใช้งาน
สำหรับนักเรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์และทางFacebook messages 
และไปรษณีย์อีเล็คทรอนิคโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนจะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนจัดกลุ่มจัด
โปรแกรมต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกมีการบริการรับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ทำให้ชี้แจงผู้ปกครองใน
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เรื่องเร่งด่วนรวมทั้งมีโปรแกรมสำหรับการพัฒนาครูผู ้สอนและบุคลากรให้ข่าวสารที่เข้าถึงชุมชน
ทางการประสานกับสื ่อท้องถิ ่นผู ้ปกครองจะได้รับฟังเรื ่องต่างๆของโรงเรียนและการ บริการให้
คำแนะนำท่ีจะนากลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ด้านการรักษาความลับของข้อมูล
มีแนวทางเป็นระบบจากการกำหนดขั้นความลับในการเข้าถึงระดับของข้อมูลมีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับความลับด้วยการกำหนดรหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 วิธีการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานและวิธีที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

 
  ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินศูนย์คอมพิวเตอร์มีวิธีการทำให้
มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศรวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า  APC 
Smart UPS 2200VA จำนวน2ชุดและAPC Smart UPS 1500VA จำนวน1ชุดสามารถสำรอง
กระแสไฟฟ้าให้แก่กลุ ่ม SREVERจำนวน6เครื ่องที ่บรรจุข ้อมูลสารสนเทศต่างๆและอุปกรณ์  
NETWORK ราคาแพงโดยประมาณ2ชั ่วโมงเมื ่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องนอกจากนี ้ย ังมี  Firewall 
FORTINET FG600C-BDL ทำหน้าที ่
  1. ป้องกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน(AUTHENTICATION 
SERVER) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของ UERS ทุกคนมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ของUISER 
(LOG FILE SERVER ) ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 
  2. ป้องกันVIRUS ได้ร ับการรับรองมาตรฐานด้าน  ANTIVIRUS จาก ICSA Labs 
สามารถ UPDATE ฐานข้อมูล ANTIVIRUS และ WEB FILTERING ผ่านทางอินเทอร์เนตอัตโนมัติโดย
จะมีการตรวจสอบการเข้าโจมตีของระบบทุกๆ3วันและมีเจ้าหน้าที่ดูและระบบผ่าน  INTERNET และ
มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้ความคุมระบบตลอด24ชั่วโมง 
การดำเนินเกี่ยวกับความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
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โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีความพร้อมในการการพัฒนาและการบริการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 
4.3 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะ 3 ปี ที่สะท้อนการพัฒนา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 4.3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

ครูผู้สอนทุกคน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการจัดการเรียนร้ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง   มีรูปปบบการจัดการเรียนรู้ 
เฉพาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดบนักเรียนได้คิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การสอนได้มากจัดสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินได้สอดรับ
กันทั่วทั้งสถานศึกษา  โดยเป็นที่ประจักษ์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนไดค้ิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง 
โรงเรียนได้มอบหมายนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดท้ัง 

กิจกรรมและเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินผล ครูจึงได้จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การสอนได้ค่อนข้างมาก จัดได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดำเนินการได้สอดรับกันกับทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยได้มีการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และกระบวนการกลุ่มในรูปแบบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
การทำงานเป็นทีม การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย ฯลฯ ซึ่งมีผลงานนักเรียนเป็นที่ประจักษ์  

ในการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช 
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพ่ือสนับสนุนด้านงบประมาณดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   1.1  กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (สอ.วน.,สสวท.,สอวน.) 
   1.2  กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
   1.3  กิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก     
   1.4  กิจกรรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
   1.5  กิจกรรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก 

ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์   
คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์และ
สังคมศึกษาฯ 

2.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 

งาน English Program 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.โครงการงานวันสถานปนา กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยโครงงานฐานวิจัย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม CLPC กลุ่มบริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
11.พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์สู่
การแข่งขันระดับประเทศและสากล 

งานคอมพิวเตอร์ 

12. โครงการอาเซียนศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. โครงการสร้างสำนึกพลเมืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นไทย 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

14. โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA) กลุ่มบริหารวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

16. โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

17.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
18. การจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติม 

ครูทุกคน ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน รวมถึงการวัด และประเมินผลที่มีการทดสอบ
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ในทุกรายวิชาซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนทำให้  
นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐได้เป็นจำนวนมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
แข่งขันท้ังระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับโลก 

2) มีการใช้กระบวนกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
การจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระต่าง ๆได้มีการจัดการเรียนรู้โดย 

กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม
กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและมีบทบาทในการเรียน
จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการและทักษะทางสังคมเช่นทักษะมนุษย์สัมพันธ์ทักษะกระบวนการกลุ่ม                   
และผู้เรียนมีความพร้อมสามารถดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มมีหลายวิธีเช่นเกม บทบาทสมมุติกรณีตัวอย่างที่เป็น
เรื่องจริงที่ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะมีการวิเคราะห์กรณีการวิเคราะห์เป็นหัวใจ
สำคัญของการศึกษากรณีตัวอย่างซึ่งครูจะให้นักเรียนคำนึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุ ดมีระบบการ
แนะแนวให้กับผู้เรียน ยืดหยุ่นได้และมีการสรุปการอภิปรายกลุ่มครูมีการแบ่งกลุ่มหลายลักษณะ เช่น
การแบ่งกลุ่มตามเพศแบ่งกลุ่มตามความสามารถแบ่งกลุ่มตามความถนัดแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง  แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม 

การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยใช้ "แหล่งเรียนรู้" ที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 หมวด 4 เป็นสถานที่ ศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆได้แก่ ห้องศูนย์สาระสังคม  ห้องจริยธรรม  ห้องศูนย์อาเซียน ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องศูนย์ภาษาไทย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
เคมี ฟิสิกส์  ชีววิทยา โลกและดวงดาว  ห้องศูนย์คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                      



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

252 

 

ห้องสภานักเรียนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ ปฏิบัติศาสนากิจ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร วัดคะตึก
เชียงมั่น  วัดศรีชุม  วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดป่าดัวะ วัดน้ำล้อม  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ซาก
ดึกดำบรรพ์  ศูนย์เซรามิคลำปาง  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ เป็นผลทำให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ในท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพกำหนดเวลาเกิดการ
เรียนรู้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการ
เรียนมีลักษณะเฉพาะ สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ
เดียวกับการประเมินผลในชั ้นเรียน"รวมทั้งการใช้แหล่งการเรียนประกอบการเรียนการสอนดัง
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ กลุ่มสาระ/งาน รูปแบบ 
1.โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ บริหารวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 
2.โครงการงานวิชาการ บริหารวิชาการ นิทรรศการ การแสดง 
3.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิทรรศการ 
4.งานพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ นิทรรศการ/มุมเรียนรู้ 

   
ในบริเวณโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ครูสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุก 

รายวิชา นอกจากนี้ยังใช้แหล่งการเรียนรู้จากภายนอกเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่
ปรากฎในหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อีกด้วย  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลยั 861 - สืบคน้ข้อมูล โครงงานวิทยาศาสตร์ และอ่ืน  ๆ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
- ศึกษาหาประวัติและผลงาน นักคณิตศาสตร ์
- นักเรียนไดส้ืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัติ 

ห้องโลก ดาราศาสตร ์ 36 - สืบคน้ข้อมูล  
- ให้นักเรียนสรา้งแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1 - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สนามกีฬา 2 - ทำการทดสอบและทดลอง 
อุทยานสวนหินโรงเรียนบญุวาทย์
วิทยาลัย 

16 - เพื่อให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากพรรณไม้ในโรงเรียน 

สวนเกษตร 5 - โครงงานวทิยาศาสตร ์
ระบบนิเวศในโรงเรียน 2 - เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ 
ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต 921 - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ICT ซึง่เปน็ทักษะจำเปน็

สำหรับการเรียนรูผ้่านอินเตอร์เน็ต  
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

- สืบคน้ ข้อมูล โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่
นักเรียน 
- สืบคน้ควา้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
- การหาโดเมน และเรนจ์ของกราฟฟังก์ชันแบบตา่ง  ๆ
- นักเรียนไดส้ืบค้นรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 

อุทยานักวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุญ
วาทยว์ิทยาลยั 

4 - ศึกษาประวตัิความเปน็มาของนกัวิทยาศาสตร ์

ห้องปฏิบัติการเคมี 130 - สืบคน้ หาข้อมูลทำโครงงานและ IS  
- การประชมุนักเรียน   
- ให้คำปรึกษานักเรียนท าโครงงานและ IS 
- การนำเสนอและทำสื่อนำเสนอ โครงงานและ IS 1 

ห้องวิจัยวิทยาศาสตร ์ 126 - จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร ์
- ทดลองทางวทิยาศาสตร ์

ห้องศูนย์คณิตศาสตร ์ 4 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ แต่
ละบท 

ห้อง E-Classroom 5 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ห้องเรียนคหกรรม 2 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนใน

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
โรงอาหารของโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

2 - สังเกตการรับประทานอาหาร มี 

สวนพฤกษศาสตร์ 14 - นักเรียนไดส้ืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัต ิ
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 1 (เบญจ
กัญญา) 

247 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศูนย์วิชาการภาษาไทย 2 (ปราชญา
สถิต) 

217 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศูนย์วิชาการภาษาไทย 3 301 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อาคารเกียรติคุณ 120 - สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรือนปลูกพชืไร้ดนิ 98 - ศึกษาการงานเกษตร 
โรงเรืยนการปลูกพชืผักสวนครัว 18 - ศึกษาการงานเกษตร 
โรงเรือนการปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 18 - ศึกษาการงานเกษตร 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 36 - ศึกษาการงานเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ่
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฎลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติทดลองทางสารเคมีกับอาจารย์ของสาขา
เคมี  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติคอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ ของสาขา
อิเล็กทรอนิกส์  

ห้องปฏิบัติการเรื่องไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติของไฟฟา้กำลัง  ของสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง 1 - ศึกษาแหลง่ท่องเทีย่วและพชืพนัธุ์ทางธรรมชาต ิ
ค่ายลูกเสือ ลำปาง 1 - ศึกษาแหลง่ท่องเทีย่วและพชืพนัธุ์ทางธรรมชาต ิ
ห้องสมุดประชาชน 2 - ศึกษา คน้ควา้ ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน

โรงเรียน 
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 1 - ศึกษาแหลง่ท่องเทีย่วและพชืพนัธุ์ทางธรรมชาต ิ
กฝผ.แม่เมาะ 1 - ศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องของถ่านลิกไนต ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 1 - เพื่อพัฒนาและสง่เสริมให้นักเรียนได้มโีอกาสศึกษา 

ค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรที่ศกึษาในโรงเรียน 
ร้านค้าที่จำหนา่ยผลติภัณฑ์ตา่งๆ
ของท้องถิ่น 

4 - นักเรียนได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆของท้องถิ่นและ
นำมาพัฒนาต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก
ผ้ามัดย้อมต่างๆ 

ร้านค้าที่จำหนา่ยผา้มัดย้อม 6 - นักเรียนได้ศึกษาการนำผ้ามดัย้อม มาพัฒนาต่อ
ยอดในการทำผลิตภัณฑ์ตา่งๆ 

ต้นไมช้นิดตา่งๆในบ้านและชุมชน
ของนักเรียน 

2 - นักเรียนศึกษานำสีจากธรรมชาติจากตน้ไม้ที่
นักเรียนไปศึกษา มาย้อมสผี้าได้ 

อุทยานการเรียนรู้และห้องสมุด
ประชาชน 

2 - นักเรียนเข้าไปสบืค้นข้อมูลรายวิชางานบ้าน  
งานใบตอง 

ตลาดสด 2 - นักเรียนปฏิบัติการเลือกซื้ออาหารสดและ
อาหารแห้ง 

สำนักงานสาธารณสุข 4 - นักเรียนได้สบืค้นข้อมูล 
สนามกีฬากลาง 10 - นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัดและในรายวชิา

ตามหลักสูตร 
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  ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปางสำคัญ ๆดังนี้  
วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดที่มี 

สถาปัตยกรรมที่งดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีศิลปะภาพฝาผนังที่มีอายุนานนับร้อยปี
มีสิ่งมหัศจรรย์คือภาพเงาพระธาตุปรากฏอยู่ภายในวิหารหลวง นอกจากนี้ วัดพระธาตุลำปางหลวงยัง
เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว  

วัดพระแก้วดอนเต้า ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม  
มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ( พระแก้วมรกต )  

วัดเจดีย์ซาวหลัง   แปลว่า " วัดที่มีเจดีย์ ๒๐องค์ " เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของ 
จังหวัดลำปาง วัดนี้สร้างมานานกว่า ๑ ,๐๐๐ปี สิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ " องค์พระธาตุเจดีย์ซาว "                   
ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปาง
สมาธิศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า " พระพุทธรูปทันใจ "  

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีพ้ืนที่ครอบคลุมในท้องที่ อำเภอเมือง อำเภอ แจ้ห่ม  
อำเภองาวจังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่า                    
เบญจพรรณและป่าเต็งรัง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำ
ธาร ชั้นที่ ๑๖๐มีจุดเด่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญคือ ถ้ำผาไท หล่มภูเขียว บริเวณอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนกิ่วลม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ศูนย์ฝึกลูกช้าง   

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ลำปาง ที่กรมทรัพยากรธรณีเลือกพ้ืนที่สร้างพิพิธภัณฑ์ 
ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เพื่ออนุรักษ์ซากโบราณ และหลักฐานทรัพยากร
ธรณีวิทยา จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ และศึกษาดูงาน โดยสำนักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
เลือกที่ดินว่างเปล่า บริเวณใกล้ๆ กับสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ใกล้กับ     
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ   กิจการเหมืองลิกไนต์ เริ่มเมื่อปี 2460 ในสมัย 
รัชกาลที่ 6 เมื่อพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งขณะนั้นทรงดำรง
ตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟหลวง ทรงมีพระประสงค์จะสงวนป่าไม้ จึงโปรดให้ทำการสำรวจหาเชื้อเพลิง
อย่างอื ่นเพื ่อนำเอามาใช้แทนฟืนสำหรับหัวรถจักรไอน้ำของรถไฟ โดยว่าจ้างชาวต่างประเทศ                
ให้มาดำเนินการสำรวจในระยะแรก ต่อมาระหว่างปี 2464 - 2466 ได้ว ่าจ้างผู ้เช ี ่ยวชาญชาว
ต่างประเทศให้มาสำรวจอีก ปรากฎว่าพบถ่านลิกไนต์ ที่ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงินถนนลำปาง-เดินชัย มีธารน้ำแร่  
ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน  เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่อยู่
กลางแจ้ง มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา  
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ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย   ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ  
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม การสาธิตการทำไม้
ด้วยช้างซึ่งแพร่หลายในอดีตสวนป่าทุ่งเกวียนฯ 
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ผลการดำเนินการ 
รายการ 2560 2561 2562 เฉลี่ย 

ร้อยละครูที่มีการใช้กระบวน
กลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ 

100 100 100 100 

   
จากแผนจัดการเรียนรู้ และการรายงานการประเมินตนเองของครู พบว่า ครูทุกคนจัดการ

เรียนการสอนโดยที ่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฎิบัติจริง  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม                     
และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เป็นไปตามการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะของตัวชี้วัดและผล
การเรียนรู้ทีปรากฏอยู่ในหลักสูตร โดยมีการอบรม เพ่ิมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ   การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประกวดสื่อนวัตกรรม 

   
 

   
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. แผนจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระต่าง ๆ 
2. ภาพถ่าย/ผลงานนักเรียน 
3. ปฏิทินปฏิบัติงาน  
4. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ การประชุมคณะทำงาน 
5. เอกสารทะเบียนแหล่งการเรียนรู้จังหวัดลำปาง 
 
 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

258 

 

3) การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืน ๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  มีการนำภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมา 

บูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อย่างกว้างขวาง ดั่งเช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการนำภูมิปัญญาหรือ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ  มีการบูรณาการการ
เรียนรู้ทั้งในวิชาในกลุ่มสาระฯ และกับข้ามกลุ่มสาระอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงาน
อาชีพ ฯลฯ โดยในรูปของกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น หล่อเทียนพรรษา การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  กิจกรรมนำพระเข้าโรงเรียน   การทำฝายชะลอน้ำ  การปลูกป่า  กิจกรรมวันวิชาการ  
การแข่งขันทักษะวิชาการ การสวดบาลีแปลเป็นอังกฤษ ประเพณีตานก๋วยสลาก  กิจกรรมสำนึก
พลเมือง   กิจกรรมจิตอาสา   ตัดตุง  เทียนหอม อาหารพื้นบ้าน  อักขระล้านนา  ฯลฯ 

     

   
4) มีการบูรณาการการเรียนรูข้้ามกลุ่มสาระอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย           

อย่างอย่างกว้างขวาง 
             การวางแผนจัดทำแผนการสอนของครูผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 1)การบูรณาการภายในวิชา มีจุดเน้นอยู่ภายในสาระ
เดียวกันอาจนำตัวชี้วัดสัมพันธ์กันมาบูรณาการกันเองของวิชานั้นและไม่แยกหรือขยายไปกับวิชาอ่ืน 
2)การบูรณาการระหว่างวิชา  มีจุดเน้นอยู ่ที ่การนำสาระการเรียนรู ้อื ่นเข้าเชื ่อมโยงด้วยกัน             
ตั้งแต่ ๒สาระ/หรือตัวชี้วัด ที่อยู่ต่างกลุ่มสาระขึ้นไปในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งครูจะระบุชัดเจนในหัวข้อ
การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ที่ปรากฏเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระและต่ างกลุ่มสาระ 
โดยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนได้ประชุมร่วมกันในทุกระดับชั้น
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับชั้นเดียวกัน การวางแผนการจัดทำแผน
แบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องจัดทำ 
แผนการสอนแบบบูรณาการ  เป็นการนำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่มี
ความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกันในหัวข้อการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ครูต้องคำนึงสิ่งต่อไปนี้                   
1) การเลือกหัวเรื่องจากประเด็นต่างๆที่ต้องการเรียน เช่น ประเด็นแนวคิด ประเด็นของเนื้อหา แล้ว
นำจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา  ที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน  เข้ามาสร้างเป็นกิจกรรม



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

259 

 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2) การนำจุดประสงค์ของรายวิชาต่างๆ  ที่สัมพันธ์กันมาสร้างเป็น
หัวข้อเรื่องและนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

    
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. แผนจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. ภาพถ่าย/ผลงานนักเรียน 
3. ปฏิทินปฏิบัติงาน  
5) การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนและ 

เพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความ 

บกพร่องทางการเรียน ดำเนินการได้ท่ังถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างจาก
และหลากหลาย ทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรยีน
เต็มตามศักยภาพเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีที่นักเรียนมีความรู ้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/
คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดทุกคน  ซึ่งมีการจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิจกร รมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโรงเรียนได้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) นักเรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นจึงจัดการ
สอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐานโดยจัดก่อนการเปิดภาคเรียนแรกในกรณีที่นักเรียนมาจาก
โรงเรียนต่าง ๆพื้นฐานความรู้มีความแตกต่างกันมาก 
  2) นักเรียนไม่สามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะที่
กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
  3) นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
  4) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านสามารถจัดสอนซ่อมเสริมในเวลาก่อนหรือปิด
ภาคเรียนเพื่อแก้ไขผลการเรียน 
            5)  นักเรียนที่เรียนร่วม บกพร่องทางสายตา 
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    ดังนั้น โรงเรียนจึงมีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียน หรือไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ ครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีระบบการสอนซ่อมเสริมอย่างทั่วถึง 
    โรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่เป็นคณะทำงานที่จะให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียน มอบหมายครูทุกคนเป็นผู้แลช่วยเหลือเบื้องต้นภายใต้การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของระบบการเรียนรู้ ดังนี้ 

นักเรียนที่บกพร่องในการเรียนจากการประเมินผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการประเมิน
 1) ครูวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินโดยอิง 

ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ 
  2)  จัดสอนเสริมโดยครู หรือนักเรียนที่ผ่านการประเมินช่วยสอนเสริม โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้  
       - นักเรียนสอนกันเอง นักเรียนที่เรียนเก่งหรือผ่านการประเมินทำหน้าที่จิต
อาสาช่วยสอนเสริมในสาระ/ตัวชี้วัดที่นักเรียนผู้นั้นไม่ผ่านการประเมิน อาจใช้เป็นกลุ่มย่อยก็ได้  ข้อดีคือ 
นักเรียนอยู่ในวัยเดียวกันมีความสนิทสนมมากกว่าครูกับนักเรียน ความเป็นกันเองจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น 
และการใช้ถ้อยคำอธิบายในการถ่ายทอดความรู้ทำให้เข้าใจง่ายกว่าภาษาที่ครูใช้ และยังทำให้นักเรียนผู้ที่
ช่วยสอนซ่อมเสริมสนใจการเรียนเพ่ิมขึ้น มีความชำนาญในวิชานั้นมากขึ้น มีความภูมิใจในตัวเอง 
      - ครูสอนเสริมตัวต่อตัว เป็นวิธีที่ครูสามารถติดตามและรับผิดชอบได้อย่าง
รอบด้าน ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับนักเรียนแต่ละคน 
      - ครูสอนเสริมเป็นกลุ่มย่อยเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ใน
กลุ่มเป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงานให้ได้ทัดเทียมกัน  ครูต้องจัดนักเรียนที ่มีปัญหา
เดียวกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน  อาจใช้วิธีสอนหรือมอบหมายงานสลับกันไป  
      - สอนเสริมโดยการให้นักเรียนตั้งคำถามเอง  ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา
บทเรียนแล้วเขียนคำถามลงในบัตรคำถาม และเขียนคำตอบลงในบัตรคำถามอีกด้านหนึ่ง เมื่อเขียนเสร็จ
แล้วให้นักเรียนจับคู่เพ่ือฝึกหัดโดยการถาม-ตอบด้วยคำถามของตนเองและคำถามของเพ่ือน 
      - สอนเสริมโดยการให้ทำกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
เพ่ิมเติม โดยจะทำท่ีโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ 
      - จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มต่ำโดยคัดจากนักเรียนที่
สอบเข้า ม.1  ม.4 และ ม.2 ที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำเพื่อนำมาเข้าค่ายสอนเสริม ที่ดังกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๒ ปี 
 เมื่อครูได้ดำเนินการสอนเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย ๆวิธีแล้ว จึงดำเนินการ
สอบซ่อมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียน 
 ตัวอย่างหนึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เช่น กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

261 

 

ดำเนินการได้อย่างทั่วถึงโดยใช้เวลาเรียนในชั่วโมงที่ว่างและหลังเลิกเรียนโดยจัดเป็นกิจกรรมฝึกทักษะ ใบ
งาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ฯลฯ เป็นผลทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนทุกคน 
 ในส่วนของนักเรียนที่มีความพร่องทางร่างกาย หรือนักเรียนเรียนร่วม กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคำสั่งให้มีคณะกรรมการที่เรียกว่างานนักเรียนพิการเรียนรู้ มี
หน้าที่ให้ความดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการในด้านต่าง ๆ และจัดห้อง พร้อมอุปกรณ์ สื่อ
อำนวยความสะดวกให้คณะทำงานได้ทำงานอย่างมีความสุข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนร่วม นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ห้องเป็นที่พักทบทวนการเรียนในแต่ละวัน และปรึกษาหรือ                  
ขอคำแนะนำจากครูทีร่ับผิดชอบ 
  หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นโรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นโดยคำนึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจะใช้ดุลยพินิจ ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  1) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ๘๐อันเนื ่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยแต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆครบถ้วน 
  2) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ละรายวิชาแต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้นและมีคุณสมบตัิ
ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออ่ืนๆครบถ้วน 
  3) นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่านก่อนที่จะให้นักเรียนเรียนซ้ำชั้นโรงเรียนจะแจ้งให้
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ำชั้น 
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หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารระบบการเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. หลักฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรมของครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วมหรือ

บกพร่องทางร่างกาย 
2. บันทึกการสอนเสริม/สอบซ่อมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 4.3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สื่อมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้แบบไร้พรมแดน สื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจึง
จำเป็นที่ต้องวิเคราะห์วินิจฉัยและตัดสินใจเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและธรรมชาติวิชาที่
สอนทั้งนี้ครูผู้สอนต้องจัดทำหรือจัดหาวัสดุในท้องถิ่นโดยเน้นใช้สื่อใกล้ตัวและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีการดำเนินงานดังนี้ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี  
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครูและผู้ปกครองหรือชุมชน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพครูใหค้รู
เป็นครูมืออาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอน
ของครูผู ้สอนเป็นอย่างมาก ได้กำหนดเป็นภาระงานหลักในกลุ ่มงานบริหารวิชาการ                    
โดยกำหนดเป็นโครงการต่อเนื ่องในแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานต่อเนื ่อง                   
เป็น Best Practice  คือ “โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียน” โดยมี
การการจัดกิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียน และประกาศผลเพ่ือรับโล่
รางวัล ในวันสำคัญของโรงเรียนคือ วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ทำให้ครูได้ตระหนักและ
มองเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อ การใช้สื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูแตละกลุมสาระ
การเรียนรู้ได้มีส่วนรวมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อที่ตองการใชประกอบการเรียนการสอน  
โดยมีการชักชวนผู รู ในทองถิ ่นหรือผูปกครองเข้ามามีส่วนรวมคิดและจัดทําตามความ
เหมาะสม จนสามารถผลิตไดสื่อหลากหลายและชวยใหนักเรียนเรียนรูได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนดังนี้      
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ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   

มอบโล่รางวัลผลการประกวดสื่อ นวัตกรรมฯ ให้แก่ นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์   
รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อบูรณาการมาตรฐานสากล  

 
1) สํารวจสภาพสื่อเทคโนโลยี ที่มีอยู่ และความต้องการ เพ่ิมเติมของครู นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
2) วางแผนจัดทํา เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3) จัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม และผลิตสื่อนวัตกรรม 
4) จัดการอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิต สื่อเทคโนโลยี 
5) ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยี  
6) จัดกิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียน 
7) ครูนําสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8) ประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําผล

การประเมินพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจัดทำรายงานการเผยแพร่สื่อ 
2.การใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน    
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  โดย 

สนับสนุนส่งเสริมให้ครูแตละกลุมสาระการเรียนรู้มีการผลิตและใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ส่งผลทำให้สื่อที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ เพราะได้ผ่านการพิจารณาและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 
ดังนั้นสื่อที่ครูผลิตขึ้นใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักเรียนมีข้ันตอนดังนี้    
   1) ครูนําสื่อที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มาประกอบการกิจกรรมการเรียนการสอน  

2) ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี แล้วนําผลมาวิจัยพัฒนา  
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
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3) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/วิชาการระดับชั้น  
นิเทศติดตามการใช้สื่อการ สอนของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4) คณะกรรมการกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียน รวบรวมข้อมูล  
นำมาวิเคราะห์และทำสารสนเทศ ประกอบการรายงานและเพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน 

3.ระบบการให้บริการ การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดย

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการ
จัดบริการอยางเปนระบบสะดวกท่ีจะนําไปใช ทุกฝายที่เก่ียวของรับรู และพึงพอใจการให
บริการโดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
  1) จัดทําระเบียบปฏิบัติในการบริการนําสื่อไปใช้ 

  2) ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น      
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
   3) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ในเรื่อง
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษา  
  4.การขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ  โดยสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูที ่ผลิตสื่อใช้เอง และนำสื่อออกเผยแพร่ จนไดรับการยอมรับและนําไปใชทั้งระดับ
สถานศึกษา ระดับกลุ มโรงเรียน ระดับจังหวัด และในวงกว าง โดยมีผลการดําเนินการดังนี้  
   1) ครูมีสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัด กิจกรรมการเรียนการ 
ส อ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ํ า ไ ป เ ผ ย แ พ ร ่ แ ล ะ เ ข ้ า ร ั บ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ า ง  ๆ 
   2) ครูมีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในการการ ผลิตสื่อ การใช้สื่อ
เทคโนโลย ี  การ  ว ิ จ ั ย เพ ื ่ อการพ ัฒนา และการน ํ า ไป เผยแพร ่จนประสบความส ํ า เร็จ  
   3) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  

4) ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
นอกจากการดำเนินงานตามโครงการและการขยายผลภายในโรงเรียนแล้ว  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้เผยแพร่ความรู้จากการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมโครงการ โดยให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนของตนเอง พร้อม
ทั้งเผยแพร่ความรู้โดยการจัดทำสื่อความรู้ต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ คู่มือ และวีดีโอคลิปต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีห้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้และการผลิตสื่อรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้เกิด
แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมายซึ่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีความพร้อมและ
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เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งห้องปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องเกียรติยศ ห้องนิเทศ ห้องสมุดศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ห้องสวนพฤกษศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ห้องศูนย์ภาษาไทย 
ห้องแนะแนว และห้องปฏิบัติการภาษา ห้องเรียนศิลปะ เป็นต้น 
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 4.3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนทุกคน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย 

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข      
       1. ครูที่มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 90 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็น 
รายบุคคล มีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ  โดยในจัดการ
เรียนการสอน ได้คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื ้นฐานของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
พฤติกรรมมีหลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวก และด้านลบการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรยีน
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน  จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพซึ่งครูที่ปรึกษาควรมี
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านความรู้ ความสามารถได้แก่ ด้านการเรียน ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 
ด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจด้านพฤติกรรมด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเลี้ยงดู
ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่าควรจะศึกษาเพิ่มเติม เครื่องมือที่โรงเรียนแนะนำให้ครูใช้เป็น
แนวทางสำหรับครูทุกคน มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการติดตามและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ ทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้แก่  

1.1. แบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพ่ือการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวกับตัวนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และครูที่ปรึกษานำข้ อมูล
เหล่านั้นมาศึกษาทำความรู้จักนักเรียนเบื้องต้นหากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อสังเกตบางประการ                
ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอื ่นๆ 
หรือเพื่อน ๆของนักเรียน ระเบียนสะสมเป็นเอกสาร ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องเป็น
ความลับและเก็บไว้ที่ครูปรึกษา/ครูประจำชั้น 
  1.2 การใช้การสังเกต คือ การมองลักษณะที่ปรากฏ กิริยา ท่าทาง พฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่นในห้องเรียน กำลังเรียน อยู่กับเพื่อน อยู่คนเดียวฯลฯ
เพื่อหาข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกต เช่น นั่งเหม่อลอย ไม่มีเพื่อนสนิท ซึมเศร้า ประหม่า/เครียด ฉุนเฉียว 
ปวดหัวบ่อย พูดปด กลัว/วิตกกังวลเกินเหตุ ประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้าม ข่มขู่เพื่อน ทำลาย
สิ่งของ อยู่ลำพัง หลบๆ ซ่อน ๆ ซูบผอมลงหรือท้วมขึ้น นั่งหลับเวลาเรียน ขาดเรียนบ่อย มีรอยแผล/
รอยซ้ำตามร่างกาย การเรียนต่ำลง ฯลฯ 
  1.3 แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้ข้อมูลมาและรวดเร็ว 
จากการตั้งคำถามในเรื่องที่ต้องการทราบ  เพื่อสืบค้นหาความจริงจากคำตอบของนักเรียน อาทิ เช่น  
แบบสอบถามนักเรียนใหม่  แบบสอบถามที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวกับตัวนักเรียน  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ตนเอง  ฯลฯ 
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  1.4 การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นภารกิจที่ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาปฏิบัติตาม
นโยบายของโรงเรียน เพราะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ช่วยให้ครูที่ปรึกษา 
และผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนร่วมกันทั้งในด้านการเรียน  พฤติกรรมเมื่ออยู่ที่บ้านการ
ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฐานะครอบครัว สัมพันธภาพของครอบครัว การคบเพื่อน สภาพสังคม 
และสิ่งแวดล้อมทางบ้าน ฯลฯ ตามสภาพที่เป็นจริง ทำให้ครูที่ปรึกษารู้จัก เข้าใจ และยอมรับนักเรียน
มากขึ้นซึ่งโรงเรียนจะกำหนดเป็นนโยบายให้ครูมีการเยี ่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง              
และนำข้อมูลมาพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
  1.5 การใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่โรงเรียนได้
มอบหมายให้ครูนำไปใช้ในกรณีที่ครูต้องการข้อมูลในหลาย ๆด้าน ครูสามารถสอบถามผลการเรียนใน
รายวิชาที่ผ่านมาจากนักเรียนหรือเก็บข้อมูลจาก ป.พ.5 ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            1.6  การใช้แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ในแต่ละรายวิชาของครูผู้สอน 
  จากข้อมูลที่ได้ ครูทุกคนมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการติดตาม
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วน ทุกคนและสม่ำเสมอ จากการใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ครูนำไปใช้ในการจัดกลุ่มนักเรียน และสามารถใช้คละกันในกลุ่มเพื่อให้มีการเรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เสมือนหนึ่งการจำลองสังคมให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกัน ทำงาน
ร่วมกันกับเพ่ือน ครูจะมีความเข้าใจกรณีนักเรียนมีปัญหาในการเรียนว่า ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจาก
สาเหตุใดบ้าง และสามารถร่วมมือกับผู้ปกครองแก้ไขได้ จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ  
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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การเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว 

   
แบบทดสอบก่อนเรียน –หลังเรียน 

   
๒. มีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ 
กลุ ่มบร ิหารว ิชาการ ได ้ม ีการคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหารว ิชาการ 

คณะกรรมการวัดและประเมินผล ซึ่งมีหน้าที่ติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุก ๆด้าน  โดย
เบื้องต้นได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้
ให้ความดูแล ช่วยเหลือ ติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากครูในกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นระบบการ
บริหารของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ดังนั้น ครูประจำวิชาและหัวหน้ากลุ่มสาระ จึงต้องร่วมมือกัน
ติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูแต่ละคนจะต้องติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การเรียนและให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ  ในระหว่างการเรียนการสอน ภายหลัง
การวัดและประเมินผลนักเรียน หากมีนักเรียนที่มีผลการเรียนติด ๐ ร งานวัดผลและประเมินผลกลุ่ม
บริหารวิชาการจะประสานกับครูวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันติดตามและแก้ไขด้วย
การสอนเสริมหรือสอบซ่อม  
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ผลการดำเนินงาน  
จากการนำข้อมูลการประเมินตนเองของครู พบว่า ครูร้อยละ 100  มีการติดตาม

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอในด้านการติดตามและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในในระดับโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆนั้น โรงเรียนจะดำเนินการให้
กลุ่มสาระมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆโดยให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดให้มี
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เชิญอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและที่มีชื่อเสียงมาสอน
เสริมให้กับนักเรียน ตลอดจนการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ประกวดในเวทีต่าง ๆทั้ง
ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

โครงการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 
 “หนึ่งใจ  ติวให้น้อง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นม.3 

และ ม.6 ได้เตรียมความพร้อมในการสอบเพ่ือเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
 
นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้สอบแข่งขันเพ่ือขอรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.นางสาววีณา ตีรวัฒนากูล 
นายณัฐธกรณ์ อินทราชา 

ทุนไทยพัฒน์  ความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลังระดับ ปริญญาตรี – โท ไปศึกษาต่อสาขาวิชา Finace(
การเงิน) ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

2.นางสาวเจติยา ฮั่นตระกลู 
นายสปุรีชา  ตาคำ 

ทุนไทยพัฒน์ความต้องการของสำนักงานประกันสังคม
ระดับ ปริญญาตรี – โท ไปศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หร ือเศรษฐศาสตร ์  หร ือ การเง ิน  หร ือบ ัญช ี  หรือ
อสังหาริมทรัพย์ หรือการบริหารการลงทุน หรือวิศวกรรม
การเงิน ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาค
ยุโรป 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

3.นายพุทธรักษ์  ใจอักษร         
 นางสาวเจติยา  ฮัน่ตระกูล 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความต้องการ
ของ สถาบันวิจ ัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)ระดับ 
ปริญญาตรี – โท – เอก ไปศึกษาสาขาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
(Astrophysics)  ณ  ประ เทศสหร ั ฐอ เมร ิ ก า   ญ ี ่ ปุ่ น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

4.นายณัฐธกรณ์  อินทราชา        ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ความต้องการ
ของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ระดับ 
ปริญญาตรี – โท ไปศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
เน้นคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

5.นายสุขปรีชา   ตาคำ ทุนไทยพัฒน์ ความต้องการของ สำนักงานประกันสังคม
ระดับ ปริญญาตรี  ไปศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
เศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน หรือบัญชี หรืออสังหาริมทรัพย์ 
หรือการบริหารการลงทุน หรือวิศวกรรมการเงิน วิชาเอก
หรือเน้นทางเศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารการลงทุน ณ 
ประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรปหรือ 
ออสเตรเล ียระด ับปร ิญญาโท ไปศึกษาต ่อสาขาว ิชา
บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบัญชี 
หรืออสังหาริมทรัพย์ วิชาเอกหรือเน้นทางการบริหารลงทุน 
หรือวิศวกรรมทางการเงิน หรือบัญชี หรืออสังหาริมทรัพย์ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
6.นายณัฐธกรณ์ อินทราชา  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ความต้องการ

ของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ระดับ 
ปริญญาตรี – โท ไปศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
เน้นคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

7.นายวิชญะ  สิทธิรักษ ์
- นายชัยธวัช  ธนสารตั้งเจริญ 
- นายศิวกร   ศริอรรถโยธิน 

ระดับภาคเหนือ/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดทำแผน
ประหยัดพลังงานในชุมชน 

กรมพลังงาน 

8.นางสาวกวิตา กิติโชตน์กุล 
- นางสาวรัตนวรรณ  อินทราช 
- นายปัฐพงศ์  ไชยแสนวัง 

ระดับประเทศ/นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเข้า
ร่วมงาน I-SWEEEP 2013 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ร่วมงาน I-SWEEEP 2013 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

9.นายธัชชัย  ปานทอง 
- นายรวิภาส  จริยภูม ิ
- นายธีรพล  ธิอุด 
- นางสาวกันติชา  จิ๋วบาง 
- นางสาวกันตพิชญ์  สุภาพ 

ระดับภาคเหนือ/รางวัลชนะเลิศ แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 

10.นางสาวปลูกรัก ศรีวิเศษ 
- นางสาวเจนจิรา ใจตาบุตร 
- นางาวพิชญาภัค แหลมคม 

ระดับประเทศ/รางวัลระดับยอดเยี ่ยม แข่งขันประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ YSC โครงงานการแยกหมู่เลือดของ
มนุษย์โดยใช้หอยทาก เงินรางวัล 15,000 บาท 

 

11.นางสาวคณติา  หมั่นการ ระดับประเทศ/ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยไปศึกษาดูงาน ในโครงการจัดส่งนักเรียนม.ปลายไป
ศึกษาดูงานที่เชิร์น 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) 

12.นายเศรษฐภัทร  ธรรมบวัชา ระดับประเทศ/ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนระยะยาวเพื่อ
ศ ึกษาต ่อคณะแพทย ์ศาสตร ์  ว ิศวกรรมศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ จนถึงระดับปริญญาเอก ในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงาน 
“การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจด้วย
เทคนิคการสัดสีผ่านระบบไอโอเอส” 

ส ำ น ั ก ง า น พ ั ฒ น า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
13.นายพชร  จุลเจนวิทย ์
- นายสบืสกุล  วัฒนานิกร 
- นายธนวิชญ์  กิตนิา 
- นางสาวนภสิริ พุทธนับุตร 
-นายธรณัสทิพย ดาราพาณิชย์ 
- นางสาวพัดชา   เสง็พานิช 
- นางสาวเบญญาภา  
ธรรมสรางกูร 
- นางสาวณลิณัฐ ตฤดียะถาวร 
- นายนริศ  มุ่งพยาบาล 
- นายธชา  บุปผาเจริญสุข 

ระดับภาคเหนือ/รางวลัเหรียญทอง อันดับ 1 และ อันดบั 4 
การแข่งขันฟิสิกส์สปัระยุทธน์ักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ปี 2559 
 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 
2. แบบสำรวจ SDQ 
3. เอกสารข้อมูลการจัดเก็บสุขภาวะโภชนาการของ งานอนามัยโรงเรียน 
4. ระเบียนสะสมงานฝ่ายแนะแนว 
5. สรุปผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา 
6. แบบประเมินสุขภาวะจิต หรือการประเมินเพ่ือรูจักตนเองของงานแนะแนว 
7. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนของกลุ่มบริหารดูแลช่วยเหลือกิจการนักเรียน 
8. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4.3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการ 

เรียนรู้ที ่มีคุณภาพและหลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน มีการ
กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชาเป็นรายภาค ที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน มีระบบการ
รายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำผลการ
เรียนไปพัฒนานักเรียนพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร  

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจะได้รับการพัฒนาและประเมินตาม 
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนจะใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
  ขั้นตอนการปฏิบัติของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆจะต้องปฏิบัติดังนี้  
  1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเกณฑ์ต่างๆและคำนึงถึง
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสมรรถนะต่างๆ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนเพื่อนำไปบูรณาการสอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยคำนึงถึงธรรมชาติรายวิชารวมถึงจุดเน้นของโรงเรียน 

2. จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินผลรายวิชา 
   2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู ้แล้วจัดกลุ่มตัวชี ้วัด
เนื่องจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจะช่วยครูในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนและ
ประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านที่ตัวชี้วัดกำหนดหากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามที่
โรงเรียนกำหนด 
   2.2 กำหนดหน่วยการเรียนรู ้โดยเลือกมาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัดที ่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันหรือประเด็นปัญหาที่อยู ่ในความสนใจของนักเรียนซึ ่งอาจจัดเป็นหน่วยเฉพาะวิชา  
(Subject unit) หรือหน่วยบูรณาการ (Integrated unit) แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนำการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ด้วยก็ได้ในขณะเดียวกันครู
จะวางแผนการประเมินที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ด้วยกรณีที่ตัวชี้วัดใดปรากฏอยู่หลายหน่วย
การเรียนรู้ควรพัฒนาตัวชี้วัดนั้นในทุกหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายก่อน
บันทึกสรุปผลเพื่อสามารถประเมิน นักเรียนได้อย่างครอบคลุม 
   2.3 กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
รายวิชาโดยคำนึงถึงความสำคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

2.4 กำหนดภาระงานหรือชิ้นงานหรือกิจกรรมที่เป็นหลักฐานแสดงออกซึ่ง  
ความรู้ความสามารถที่สะท้อนตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้การกำหนดภาระงานหรือชิ้นงานอาจมีลักษณะดังนี้ 
                   1)  บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการ 

เรียนรู้หรือหลายตัวชี้วัด 
                 2)  สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  

หรือหลายตัวชี้วัด 
2.5 กำหนดเกณฑ์สำหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรมโดยใช้เกณฑ์การ 

ประเมิน (Rubrics)หรือกำหนดเป็นร้อยละหรือตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2.6 สำหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยภาระงานให้เลือกวิธีการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
  3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
วิธีการเครื่องมือภาระงานเกณฑ์คะแนนตามแผนการประเมินที่กำหนดไว้ 
  4. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น 3 
ระยะได้แก่ประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนการสอนประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนและ     
การประเมินความสำเร็จหลังเรียนโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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   4.1 ประเมินวิเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ทักษะและความพร้อมด้านต่างๆของนักเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมแล้ว
นำผลการประเมินมาปรับปรุงซ่อมเสริมหรือเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมและมีความรู้พ้ืนฐานซึ่งจะช่วยให้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดีมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    1) วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู้ 
    2) เลือกวิธีการและเครื่องมือสำหรับประเมินความรู้และทักษะ 

พ้ืนฐานอย่างเหมาะสมเช่นการใช้แบบทดสอบการซักถามนักเรียนการสอบถามผู้สอนการ 
พิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาจากผลงาน/ชิ้นงานที่ผ่านมา 

    3) ดำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียน 
    4) นำผลการประเมินไปพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน 

เช่นจัดการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและเตรียมแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ 
สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

   4.2 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบ
พัฒนาการของ นักเรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ครูได้
วางแผนไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพนอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่องถูกต้อง
น่าเชื่อถือโดยครูเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมที่กำหนดให้
นักเรียนปฏิบัติวิธีการประเมินที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนได้แก่การ
ประเมินจากสิ่งที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ได้หลากหลายดังนี้ 
    1) เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือ 

ผลการเรียนรู้เช่นการประเมินด้วยการสังเกตการณซ์ักถามการตรวจแบบฝึกหัดการประเมินตาม 
สภาพจริงการประเมินการปฏิบัติเป็นต้น 

    2) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ 
วิธีการประเมินที่กำหนด 

    3) ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

    4) นำผลไปพัฒนานักเรียน 
   4.3 การประเมินความสำเร็จหลังเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบ
ความสำเร็จของนักเรียนใน  2  ลักษณะคือ 
    1) การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เป็นการประเมินนักเรียนใน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนจบแล้วเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามตัวชี้วัดหรือผล 
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การเรียนรู้พัฒนาการของนักเรียนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะห์นักเรยีน
ทำให้สามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ของครูข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสำเร็จภายหลังการเรียนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนของนักเรียนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูหรือซ่อมเสริมนักเรียนให้บรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

    2) การประเมินปลายภาคเป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดการประเมินปลายภาคสามารถ
ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่างหลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอาจใช้
แบบทดสอบชนิดต่างๆหรือประเมินโดยใช้ภาระงานหรือกิจกรรม 
 สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น
นั้นครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดจึงจะผ่าน
เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 

โรงเรียนจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้ครูถือปฏิบัติร่วมกัน 

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ.2553 

1. หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

1)  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน 
การศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

2)  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุง  
พัฒนาผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

3)  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้อง 
ดำเนินด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้น 

4)  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น 
5)  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน  ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนในแต่ละช่วงชั้น 
6) ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น 
7) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได ้
8) ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
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2. แนวดำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจ มี
การประเมินผู ้เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกำกับติดตาม
ประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนว
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดรูปแบบ  
ระบบและระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ 
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด และแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู้                   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐาน              
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
รายภาค  

3)  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ  ให้ความเห็นชอบของรูปแบบวิธีการ  
เครื่องมือ สำหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 

4)  ผู ้สอนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู ้เรียนและ
ประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยนำผลการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 

5)  หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่านช่วงชั้น 
6)  สถานศึกษา  จัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินผลการเรียน 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เน้นคำถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกด้าน  ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนนำมาใช้มีความหลากหลายเช่นการใช้การสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์ (Interview)แบบสอบถาม (Questionnaire)แบบเติมคำสั้น ๆ รวมทั้งการประเมินผลจากสภาพ
จริงของนักเรียน (Authentic Assessment)การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจทักษะ กระบวนการ ครูแต่ละ
กลุ่มสาระจะใช้แบบทดสอบ (Test) เช่น แบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบทดสอบข้อเขียน แบบทดสอบปาก
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เปล่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์(Achievement Test) แบบทดสอบเป็นรายบุคคล แบบทดสอบเป็นชั้น
หรือเป็นหมู่ แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบรวม แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัย ส่วนการวัดผล
ภาคปฏิบัติ(Performance Assessment)เป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้ง
กระบวนการและผลงาน ในสถานการณ์จริง หรือในสถานการณ์จำลอง 

สำหรับกิจกรรมแนะแนวจะมีเครื่องวัดและประเมินนักเรียน เช่น แบบทดสอบวัด 
บุคลิกภาพทางสังคม แบบทดสอบวัดความสนใจที่มีต่ออาชีพ การศึกษา แบบทดสอบวัดการปรับตัว 
เช่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ 
  1)  กลุ่มสาระมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
หลากหลาย 
  กลุ ่มบริหารงานวิชาการ ได้มอบหมายให้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ท ุกกลุ ่มสาระ
ดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี ้ว ัด มาตรฐานการเรียนรู ้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน       
เพ่ือนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
  2)  การเน้นคำถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า และวัดครอบคลุม
พฤติกรรมนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 จากหลักการและแนวคิดที่ Bloom’s Taxonomy  นำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้เป็น
หลักการในการสร้างคำถามให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ทำ
ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระสามารถสร้างคำถาม หรือเครื่องมือวัดผลและประเมินที่วัดครอบคลุมพฤติกรรม
ของนักเรียนด้านต่าง ๆตามลักษณะธรรมชาติของวิชานั้น ๆ 

3)  มีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบที่ตรงตามาตรฐานตัวชี้วัด  
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
2. แผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 
3. แบบทดสอบท่ีที่วัดทักษะการคิดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  และแบบฝึกทักษะ 
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4. การกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน 
 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อท้าทาย
ความสามารถของนักเรียนในแต่ละปี มีฐานที่มาของการกำหนดเกณฑ์ถูกต้องและเหมาะสม และ     
มีรายวิชา/สาระเพ่ิมเติมที่ให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถระดับสูง(Honor Course)  ดังนี้  

1) กลุ่มสาระกำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาคเรียน 
   1.1 กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ 

ภาษาต่างประเทศ 
    1) รายวิชาพ้ืนฐาน ใช้อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลายภาค เป็น  

70 : 30  โดยใช้คะแนนหน่วยการเรียน : กลางภาค : ปลายภาค เท่ากับ 50 : 20 : 30 หรือ             
55 : 15 : 30   

2)  รายวิชาเพิ่มเติม ใช้อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลาย
ภาคเป็น 70 : 30 หรือ 80 : 20 หรือ  90 : 10 โดยใช้คะแนนหน่วยการเรียน : กลาง
ภาค : ปลายภาค เท่ากับ       50 : 20 : 30 หรือ  60 : 20 : 20 หรือ  80 : 10 : 10  

3)  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย  ศิลปศึกษา และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ใช้อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อปลายภาคเป็น 80 : 20 หรือ 90 
: 10  โดยใช้คะแนนหน่วยการเรียน : กลางภาค : ปลายภาค เท่ากับ60:20:20 หรือ 
70:10:20 หรือ 80:10:10 
2) กลุ่มสาระกำหนดคะแนนหน่วยการเรียน 

   การกำหนดคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนต้องมีครบ 3 ด้านคือ ด้าน
ความรู้ความคิด (K)  ด้านทักษะกระบวนการการ (P)  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  เช่น  
การกำหนดคะแนนหน่วยการเรียนที่มีคะแนนเต็ม 10  คะแนน  แบ่งได้ดังนี้ 
   1)  ด้านความรู้ - ความคิด (K)  เท่ากับ  3  คะแนนหรือ  4  คะแนน 
   2)  ด้านกระบวนการการ (P) เท่ากับ  5  คะแนนหรือ  4  คะแนน 
   3)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) เท่ากับ  2  คะแนนหรือ  2  คะแนน 

3) กลุ่มสาระกำหนดการปรับคะแนนหน่วยการเรียน - คะแนนกลางภาค 
ถ้านักเรียนสอบในแต่ละหน่วยการเรียน หรือสอบกลางภาคเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้มีการจัดเรียน
ซ่อมเสริม และสอบแก้ตัวให้นักเรียนในครั้งนั้น  แล้วให้มีการปรับคะแนนได้ไม่เกินร้อยละ70 ของคะแนน
เต็มเช่น คะแนนเต็ม 10  คะแนนปรับคะแนนได้ไม่เกิน 7 คะแนนอาจได้เป็น 5 , 6 หรือ 7 เป็นต้น   

4) การจัดทำแผนประเมินผลการเรียนรายวิชา   
1) ให้ครูประจำวิชาใช้แบบฟอร์มแผนการประเมินผลรายวิชา  เพ่ือ

เป็นการสะดวกและเข้าใจตรงกันในการบันทึกคะแนนลงใน  Book Mark 
2) รายวิชาพ้ืนฐาน ให้ใช้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้อง

รู้และควรรู้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการประเมินผลรายวิชา 
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3) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหลายคนให้ช่วยกันกำหนดรายละเอียดตาม
แบบประเมินผลรายวิชา  ส่วนรายวิชาที่มีครูผู้สอนคนเดียวให้ช่วยกันกับครูวิชาการกลุ่มสาระ
เพ่ือให้ได้แนวคิด และ   แนวปฏิบัติที่หลากหลาย 

       5) การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาพัฒนานักเรียน 
มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการติดตามและพัฒนา 

ศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ  โดยในจัดการเรียนการสอน ได้คำนึงถึง
ความแตกต่างของนักเร ียนแต่ละคนที ่มีพื ้นฐานของชีว ิตที ่ไม่เหมือนกันพฤติกรรมมี
หลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวก และด้านลบการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน  จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพซึ่งครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านความรู้ ความสามารถ
ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านความสามารถอื่น ๆ ด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจด้าน
พฤติกรรมด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเลี้ยงดูด้านสังคมและด้านอ่ืน ๆ ที่ครูเห็นว่า
ควรจะศึกษาเพิ่มเติม เครื่องมือที่โรงเรียนแนะนำให้ครูใช้เป็นแนวทางสำหรับครูทุกคน มี
การศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้
ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ ทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้แก่ 

1. แบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในรูปแบบของ
เอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และครู
ที่ปรึกษานำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาทำความรู้จักนักเรียนเบื้องต้นหากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมี
ข้อสังเกตบางประการ  ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักเรียน
โดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืนๆ หรือเพ่ือน ๆของนักเรียน ระเบียนสะสมเป็นเอกสาร ที่แสดง
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องเป็นความลับและเก็บไว้ที่ครูปรึกษา/ครูประจำชั้น 

2. การใช้การสังเกต คือ การมองลักษณะที่ปรากฏ กิริยา ท่าทาง 
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่นในห้องเรียน กำลังเรียน อยู่
กับเพื่อน อยู่คนเดียวฯลฯเพื่อหาข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกต เช่น นั่งเหม่อลอย ไม่มีเพื่อนสนิท 
ซึมเศร้า ประหม่า/เครียด ฉุนเฉียว ปวดหัวบ่อย พูดปด กลัว/วิตกกังวลเกินเหตุ ประพฤติตน
เหมือนเพศตรงข้าม ข่มขู่เพื่อน ทำลายสิ่งของ อยู่ลำพัง หลบๆ ซ่อน ๆ ซูบผอมลงหรือท้วม
ขึ้น นั่งหลับเวลาเรียน ขาดเรียนบ่อย มีรอยแผล/รอยซ้ำตามร่างกาย การเรียนต่ำลง ฯลฯ 

3. แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้ข้อมูล
มาและรวดเร็ว จากการตั้งคำถามในเรื่องท่ีต้องการทราบ  เพื่อสืบค้นหาความจริงจากคำตอบ
ของนักเรียน อาทิ เช่นแบบสอบถามนักเรียนใหม่  แบบสอบถามที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวกั บตัว
นักเรียน  แบบสอบถามเกี่ยวกับตนเอง  ฯลฯ 
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4. การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นภารกิจที่ครูประจำชั้นหรือครูที่
ปรึกษาปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน เพราะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน ช่วยให้ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนร่วมกันทั้งในด้าน
การเรียน  พฤติกรรมเมื ่ออยู ่ที ่บ ้านการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ฐานะครอบครัว 
สัมพันธภาพของครอบครัว การคบเพ่ือน สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมทางบ้าน ฯลฯ ตามสภาพที่
เป็นจริง ทำให้ครูที ่ปรึกษารู้จัก เข้าใจ และยอมรับนักเรียนมากขึ้นซึ่งโรงเรียนจะกำหนดเป็น
นโยบายให้ครูมีการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และนำข้อมูลมาพิจารณามอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 

5. การใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูนำไปใช้ในกรณีที่ครูต้องการข้อมูลในหลาย ๆด้าน ครูสามารถ
สอบถามผลการเรียนในรายวิชาที่ผ่านมาจากนักเรียนหรือเก็บข้อมูลจาก ปพ.๕ ได้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

6.  การใช้แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ในแต่ละรายวิชาของ
ครูผู้สอนจากข้อมูลที่ได้ ครูทุกคนมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการติดตาม
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วน ทุกคนและสม่ำเสมอ จากการใช้เครื่องมืออย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ครูนำไปใช้ในการจัดกลุ่มนักเรียน และสามารถใช้คละกันในกลุ่ม
เพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เสมือนหนึ่งการจำลองสังคมให้นักเรียนเกิดทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันกับเพ่ือน ครูจะมีความเข้าใจกรณีนักเรียนมีปัญหาในการ
เรียนว่า ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และสามารถร่วมมือกับผู้ปกครองแก้ไขได้ 
จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ  

 
 4.3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมใหม่ท่ีครูและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์"
Creative Professional Learning Community (CPLC) ข ึ ้ น เ ป ็ น  Best Practice  โ ร ง เ ร ี ย น                    
มีเป้าหมายหลัก คือมุ่งเน้นการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยดำเนินงานในรูปแบบ
ของทีมตามระดับชั ้นเรียน (Grade-level teams) เน้นการร่วมมือในการวางแผนและการสอน                  
มีตัวอย่างกกิจกรรมที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

กิจกรรม“Work Shop วิจัยในชั้นเรียน”  จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ 
ครูที่พบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายกัน ได้รวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และร่วมกันหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และนำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูที่พบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คล้ายกัน ได้รวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และร่วมกันหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และนำ
ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรม “การลดภาระงานนักเรียน”จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข และครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน กลุ่มสาระเดียวกัน และรายวิชาเดียวกัน ที่
พบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายกัน ได้รวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
ร่วมกันหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และนำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาพัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
   3 
 
 
 
 

 
กิจกรรม “Show and Shared” สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC เพ่ือให้ครูได้ร่วมมือกัน

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 

ภาพประกอบการร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์"
Creative Professional Learning Community (CPLC)  “การลดภาระงานนักเรียน” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน               

เป็นสำคัญ (กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์) 
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ตัวอย่าง นวัตกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์"Creative 

Professional Learning Community (CPLC) ที่ใช้ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 5 
การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแกนนำมีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น campus.campus-
star.com, sanook.com, sites.google.com, mtoday.co.th, tnews.co.th ให้เป็นโรงเรียนอันดับ 
10 ของโรงเรียนที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกในประเทศไทยปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประเภทโรงเรียน สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป โดยพิจารณาจากผลสอบ O-NET ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี 2561 

 
ตารางการจัดโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2561. 

 
และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น

โรงเรียน มาตรฐานสากล ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนที่มีการบริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
อย่างเข้มข้น ในปี พ .ศ.๒๕๕๔ และเป็นโรงเรียนบริหารแบบนิติบุคคล พ .ศ.๒๕๕๖ ฯลฯ ผล
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่คณะผู้บริหาร คณะครู
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และบุคลากรตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่ง
จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรมีความผูกพันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์คือการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ค่านิยม
หลัก 3 ด้านคือครูและบุคลากรมุ่งมั่นจัดการเรียนสอนให้มีคุณภาพ (Best Quality Instruction & 
Management) ครู บุคลากรเป็นทรัพยากรมีค่า (Worthwhile staff and partner) การมุ ่งเน้น
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญ (Student-Focused Excellence) และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
(Social Responsibility ) โดยยึดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับครูและบุคลากรตามมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพฐ . อีกทั ้งปณิธานของพลตรี มหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์  
วงษ์มานิต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งเคารพบูชาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ผูกพันร้อยรัดดวงใจ
ครูและบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ผู้บริหารได้สร้างความผูกพันในองค์กรอย่างมีระบบในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรกับ
หัวหน้างาน ครูกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานกับ
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูกับหัวหน้างานกับผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการ มีการวัดและประเมินผล การนิเทศ ประชุม อบรมสัมมนา กำหนดนโยบาย โครงการ 
กิจกรรม การแก้ปัญหา การบูรณาการ การบริหารงานงบประมาณ พัสดุ สื่อ การเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาการ เรียนการสอน การทำงาน  การให้รางวัล การยกย่องชมเชย การแสดงยินดีในโอกาส
ต่าง ๆ การได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารได้นำมาบริหารจัดการกับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน 
สื่อสารได้ทั่วทั้งองค์กร  ผู้บริหารเป็นนักวิชาการมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์กว้างไกล การ
เติบโตด้านคุณภาพวัดผลได้จากจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและโควตา
ของมหาวิทยาลัย รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับต่าง ๆ และการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด 50 
อันดับของประเทศที่พิจารณาจากโอลิมปิกวิชาการ O-net โควตาการรับตรง admission แพทย์ 
กสพท. ทุนรัฐบาล ทุน กพ. ทุน พสวท.และรางวัลชนะเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และคะแนน O-net ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงติด ๑ ใน ๑๐ ทุกกลุ่มสาระวิชา 

ผู้บริหารมีกระบวนการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, 
S=study, R=refine) ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะทบทวนวิสัยทัศน์โดยคำนึงถึงความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า การเปลี ่ยนแปลงทางการศึกษาและความเป็นไป ได้ของอนาคต
เทียบเคียงกับผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาด้วย Concession มีการกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์จาก
ว ิส ัยทัศน ์ การนำนโยบาย กลยุทธ ์ มาตรฐานและตัวว ัดผลของ สพฐ . สมศ . และโรงเร ียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการ กำหนดระยะเวลาและผู้ดำเนินการที่ชัดเจน การติดตาม ทบทวนผลลัพธ์
และประเมินผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุงเป้าหมายและกลยุทธ์ ในปีต่อไป ผู้บริหารได้ติดตาม 
ทบทวนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ กลุ่มงานและใช้กลยุทธ์การนำคือการประชุม
ทบทวนผลงานอย่างเป็นทางการทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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ตารางกระบวนการหลักและสำคัญในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติและเรียนรู้ 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่สำคัญ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัววัด เครื่องมือ 

1.กำหนดทิศทาง
อนาคตของโรงเรียน  

1.ทบทวน/กำหนด
วิสัยทัศน์  

 มิ.ย.- ก.ค. 
(PLAN :A)  

คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรยีน  

อ้างใน 
แผนปฏิบัติ
การประจำปี  
นโยบายและ 
มาตรฐานตัว 
วัด ของ 
สพฐ.,สมศ.  
  

แบบประเมิน
ความสอดคล้อง 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ 
เป้าประสงค์  

2.กำหนดพันธกิจ   

3.การกำกับดูแลองค์กรที่
ดี  

 

2.กำหนดกลยุทธ์สู่
อนาคต  

4.กำหนดกลยุทธ์ 
และกำหนดตัวช้ีวัด
(KPI)  

 

5.จัดทำแผนปฏิบตัิการ   กลุ่มสาระ/งาน  

3.กำหนด
ผู้รับผิดชอบ  

6.การนำไปสู่การปฏิบัติ   ต.ค.- ก.พ. 
(Do: D)  

โปรแกรมติดตาม  
การดำเนินงาน  

4.ประเมินผล  7. วัดและประเมิน   มี.ค. 
(Study:S)  

งานประกัน
คุณภาพ  

5.วิเคราะหผ์ล
ดำเนินการ    

 8.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินการ   

  พ.ค.-มิ.ย.  คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรยีน  

ผลลัพธ์การ 
ดำเนินงาน 

6. ปรับปรุง  9.เป้าหมาย/กระบวนการ   มิ.ย.-ก.ค. 
(Refine:R)  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมโรงเรียนโดยใช้ ๔Ds เป็น
เครื่องมือซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น และค่านิยมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อการเรียนการสอนในเรื่องของการดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง 

ปัจจัยสำเร็จ  

 
 

การกล่าวชมเชย ยกย่อง การให้รางวัลและแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรที่ประสบ
ผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ การสนับสนุนครูขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เป็นการสื่อสาร
ให้คณะครูได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนของผู้บริหารตามค่านิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างต่อเนื ่อง
สม่ำเสมอ หรือการให้กำลังใจครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการติดตามนิเทศงานโดย 
เชิญคณะทำงานประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคณะทำงานก็

1.ก าหนดค่านิยม 
น าไปปฏิบัติ

2.สื่อสารค่านิยม 
น าไปปฏิบัติ

3.เสริมแรงการปฏิบัติ 
ตามค่านิยม

4.ปฏิบัติค่านิยม
อย่างต่อเนื่อง



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

287 

 

เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้สื่อสารของผู้บริหารที่ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้ในการปฏบิตัิ
ได้ การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน การประชุมประจำเดือน การแจ้งในที ่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง เช่น การย้ำเตือนครูให้มุ่งเน้นการเรียนการ
สอนเพ่ือทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จนับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อการนำค่านิยมสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ผู้บริหารได้ใช้เครื่องมือ consensus ทบทวนและสรุปองค์ประกอบที่ทำให้โรงเรียนมีความ
ยั่งยืนมาเป็นเวลานานดังนี้ 

 
ตารางองค์ประกอบความยั่งยืน 

องค์ประกอบความย่ังยืน แนวทาง/วิธีการ บทบาทของผู้บริหาร 
1. มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้นำ ในอนาคต  

Leadership กำหนด
แผนพัฒนาองค์กร  

สนับสนุนทรัพยากรและเข้าร่วมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมการ
คัดเลือก การสอนงาน และประเมินผล
การดำเนินงาน  

2. มุ่งบรรลุพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

การวางแผนกลยุทธ์ KPI และ 
Balanced Scorecard  

เป็นประธานกรรมการกลยุทธ์โรงเรียน 
ติดตาม KPI ทุกเดือน ร่วมวางแผนกล
ยุทธ์  

3. วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   

ส่งเสริม ยกย่อง นักเรียนที่
ปฏิบัติดี มีคุณธรรม มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี  

กำหนดนโยบายที่ชัดเจน ติดตาม
ตัวชี้วัด มอบรางวัล ยกย่องชมเชย   

4. มุ่งเน้นการเรียนรู้  การจัดการความรู้  การ
แลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ 
การทบทวนผลดำเนินการทุก
ปี  

ติดตามผลการวัดและประเมินผล
ดำเนินการ การทบทวนโครงการการ
บริหารงาน  

5. มุ่งปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ  

การนำผลลัพธ์มาทบทวน การ
คาดการณ์ผลการดำเนินการ  
การเทียบเคียงการใช้
เกณฑO์BECQA  

เป็นประธานกรรมการความเป็นเลิศ
ของการบริหารและวิชาการ การ
พัฒนาและวิจัยหลักสูตร การใช้ค่านิยม
ข้อมูลจริง  

6. มุ่งสร้างนวัตกรรม  PDCA 
PDSR  

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม การเรียนการสอนและการ
บริหาร   
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บริหารใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐานและใช้วงจร PDCA ในระยะแรกเพื่อให้เกิด
บรรยากาศการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้นำในด้านผลการดำเนินการ ต่อมาได้ปรับแต่งวงจร PDCA 
เป็น PDSR เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรในการทำงานและให้การทำงานมีประสิทธิภาพ กลไกที่
สำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้ เกิดข้ึนกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยคือการใช้แผนพัฒนาโรงเรียน
ระยะยาว 4 ปี ซึ ่งจะมีการทบทวนทุกปี เมื ่อมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ยังได้จัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที ่เป็นเลิศของครู และบุคลากร การพรรณงานที ่กำหนดหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ มีความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ผู ้บริหารได้ให้ความสำคัญกับจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม
บริหารอำนวยการและงบประมาณ กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ การนำวงจร PDSR มาใช้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของครู บุคลากรและ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการจัดทำโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความพึงพอใจ ความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นกับครู
และบุคลากร เช่นกิจกรรมวันพิราลัย กิจกรรมเดินการกุศลสายสัมพันธ์บุญวาทย์ซึ่งเป็นการสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้บริหารและอดีตผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเ รียน สมาคม
นักเรียนเก่าบุญวาทย์ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มูลนิธิบุญวาทย์ มูลนิธิพ่อ
เจ้าบุญวาทย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม นันทนาการด้านกีฬาของครูและบุคลากร 
การกำหนดให้ครูและบุคลากรได้นำเสนอการปฏิบัติงานที่ดีและความรู้ที ่ได้จากการประชุมอบรม 
สัมมนา แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กันภายในกลุ ่มสาระฯ และในการประชุมครูประจำเดือนเพื ่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและระดับบุคคล  ผู้บริหารใช้แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวเป็น
กลไกขับเคลื่อนการสร้างผู้นำในอนาคตของโรงเรียน กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย กระบวนการและ
วิธีการพัฒนาครู บุคลากรและจัดทำโครงการขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ครูได้ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกลุ่มหรือคณะ ผลัดเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามตลอดปีการศึกษา
เพื่อสร้างความคล่องตัวในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  เนื่องจากในระหว่างการ
ปฏิบัติราชการ จะมีครู บุคลากรส่วนหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาต่อซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนตามภารกิจหลักของครูและการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น 
โรงเรียนจึงเตรียมการเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (job 
rotation) การเข้าสอนแทนและการสอนงานเพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการแทนกันได้  

ผู้บริหารยังได้ใช้กระบวนการสื่อสาร ๖ ขั้นตอนเพื่อกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องการให้ครูและ
บุคลากรมีบทบาทให้ตรงกับผลลัพธ์ จากนั ้น จึงกำหนดเป้าหมายและวิธีการสื ่อสารที ่จะไปถึง
เป้าหมาย แล้วประเมินผลที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ตารางกระบวนการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ 

1. คณะกรรมการบริหาร 1. การประชุมปกติสามัญ ทุกภาคเรียน 
 2. การประชุมวิสามัญ เร่งด่วน/ไม่ปกติ 
 3. การประชุมประจำปี ปีละครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. การประชุมปกติ ปีละครั้ง 

 2. การประชุมรายงานประจำปี เวลาที่เหมาะสม 
 3. การพบปะไม่เป็นทางการ โทรศัพท์ 

เว็บไซต์โรงเรียน 
ไม่เป็นทางการ 

3. ครูและบุคลากร 1. การประชุมก่อนเปิด - ปิดภาคเรียน พ.ค. และ ต.ค. 
 2. การประชุมประจำเดือน ทุกเดือนทำการ 
 3. การประชุมกลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย   ทุกเดือนทำการ 
 4. การประชุมตามโครงการ/กิจกรรมที่

นอกเหนือการเรียนสอน 
กำหนดเวลาจาก
คำสั่ง 

 5. การมอบของที่ระลึกวันเกิด/วัน
แต่งงาน/ได้รับรางวัล 

เวลาที่เหมาะสม 

 6. การพบปะนอกเวลาราชการ/ไม่เป็น
ทางการ  

ทุกเวลาที่มีโอกาส 

 7. การร่วมกิจกรรมชุมชน/ท้องถิ่น เวลาที่เหมาะสม 
4. ผู้ส่งมอบ 1. เว็บไซต์โรงเรียน ตลอดเวลา 
 2. ประชุมตามระเบียบการยื่นซอง

ประกวดราคา 
เ ว ็ บ โ ร ง เ ร ี ย น /
เอกสาร 

 3.โทรศัพท์/หนังสือราชการ ตลอดเวลาทำการ 
5.ลูกค้า 1. การปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน พ.ค. 
 2. กิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้า ทุกวันทำการ 
 3. กิจกรรมโฮมรูม /แนะแนว ตามกำหนด 
 4. กิจกรรมประชุมระดับชั้น ตามกำหนด 
 5. การประชุม ผู้ปกครอง ก่อนและ

ปลายภาคเรียน 
ปีละ 2 ครั้ง 

 6. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
 7. การมอบทุนการศึกษา/ทุนอาหาร

กลางวัน 
ปีละ 1 ครั้ง 

 8. หนังสือ/โทรศัพท์เชิญประชุม ตามกำหนด 
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ผู้บริหารสร้างความผูกพันกับครูและบุคลากรในการบริหารจัดการด้วยการเชิญคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนประชุมร่วมกัน เพ่ือรับนโยบาย พิจารณาเห็นชอบ รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พิจารณาและรับเรื่องที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน เพ่ือรับทราบ
นโยบายของโรงเรียนและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงาน ประชุมครู บุคลากรเพ่ือถ่ายทอดทิศ
ทางการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์จนถึงแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่องค์กร
ต้องการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากร มีการอบรม สัมมนาครูและบุคลากรเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการทำงาน การจัดทำวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร แผนงาน /โครงการ 
ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรมนักปฏิบัติการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะการทำงานด้านต่าง ๆ ทำให้เกิด
การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไป ในลักษณะสองทางทั่วทั้งโรงเรียน การสื่อสารให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทราบถึงผลการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ การมีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัล
และการยกย่องชมเชยเพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดำเนินการที่ดี รวมทั้งการให้ความสำคัญกับนักเรียน
และโรงเรียน ผู้บริหารสร้างความใกล้ชิดด้วยการเดินเยี่ยมครูและบุคลากรในกลุ่มสาระ /งานต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับครูทั้งใน
และนอกสถานที่ตามความเหมาะสม ครูและบุคลากรจะได้รับกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มี
การรับฟังความคิดเห็นของครูเมื ่อมีข้อสงสัย ผู ้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การพัฒนางานผลงานทางวิชาการ 
การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ทั้ง ในและนอกโรงเรียน จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นผู้ให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ การจัดสวัสดิการสำหรับครูรวมทั้งบุคคลในครอบครัวของครู ส่งผลให้ครูมีขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน มุ่งม่ันปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานด้าน  
ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. กลุ ่มบริหารวิชาการได้จัดทำโครงการ กิจกรรมที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ           
มาบูรณาการ ปรับปรุงวิธีการสอน การสร้างและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรในและนอกโรงเรียนผ่านระบบแผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพ
ภายใน กำหนดระบบการเรียนรู้  ระบบการนิเทศ ผ่านการบริหารระดับกลุ ่มสาระเพื่อให้ครูและ
บุคลากรได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2. กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ กำหนดแนวทาง ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน การ
นำไปปฏิบัติ กระตุ้นและให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการแผนงาน
และสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารอำนวยการและงบประมาณทำหน้าที ่กำกับ ติดตามการนำแผน  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง กำกับติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆ 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะทุกเดือน และให้กลุ่มบริหารฯ กลุ่มสาระ/งานจัดทำรายงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติ (SAR) ตามแผนเชิงกลยุทธ์ เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเพื่อพิจารณา
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ทบทวน ปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้และใช้ความรู้ที ่ได้จากการประเมินจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในปี
การศึกษาต่อไปด้วยการใช้นวัตกรรม โปรแกรมการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเป็น
เครื่องมือและตัววัดเพื่อส่งเสริมครูและบุคลากร จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและกำหนดกิจกรรมให้ครู
และบุคลากรประเมินตนเอง วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสร้างความ ตระหนักให้
ครูเห็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและความพึงพอใจ ดำเนินการ
ปฐมนิเทศครูอัตราจ้าง ครูย้ายมาใหม่ ครูบรรจุใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กระบวนการและวิธีการทำงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

3. กลุ่มบริหารทั่วไปทำหน้าที่ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องอำนวยความสะดวก ทั้งใน
ห้องพักครู ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงระบบงาน และวัสดุครุภัณฑ์ อาคารเรียนและ
อาคารประกอบให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  
ครูและบุคลากรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตเสมือนหนึ่งโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง จึงทำให้ครู
ทุ่มเทเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน 

4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนห้องเรียนละ 2 คน 
เพ่ือติดตามดูแลและการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือช่วยดูแล
สอดส่องนักเรียน ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนและระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง ใช้กลไก
การแนะแนวเพื่อให้บริการข้อมูลนักเรียน บริการสารสนเทศการศึกษาต่อและอาชีพ บริการให้
คำปรึกษาทุกด้าน บริการจัดวางตัวบุคคลตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนจบการศึกษาและบริการติดตามผลและ
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล และยังช่วยให้นักเรียนค้นหาตัวเองเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ คุณธรรม จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง ทำให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ได้ทันท่วงท ี

ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาที่

มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ
ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ IQA AWARD ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปี 2562 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท
ผู้บริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  

4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ 
อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ร ับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เสมา  ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยา
เสพติดดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการในการแต่งตั้งคณะทำงานตาม
คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน 

9. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เช่นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับด้านความศรัทธาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 
ความมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำจากบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่งผลให้มีผู้มาขอศึกษาดูงานในแต่ละภาคเรียนเป็นจำนวนมาก 

11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอด
เยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจำปีการศึกษา 2557 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

12. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี 2558 (WORLD – CLASS STANDARD SCHOOL) 

13. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

14. โรงเร ียนบ ุญวาทย ์ว ิทยาล ัยเป ็นประธานสหว ิทยาเขตบ ุญวาทย ์  ม ี โรงเร ียน                        
สมาชิก 8 โรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

15. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

16. โรงเร ียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยจัดการเร ียนการสอน ห้องเร ียนพิเศษว ิทยาศาสตร์                
ห้องเรียนพเิศษคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 

17. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 

18. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา
มาตรฐานประจำปี 2557 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรับมนตรี 

19. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มี
นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 10  

20. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมวางแผนรูปแบบแนวทางในการติดตาม ตรวจเยี่ยม 
และการประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของคณะกรรมการในแต่ละภูมิภาค 
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21. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
22. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง 
23. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยม และ

ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

24. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีโปรแกรมสำเร็จรูปที ่พัฒนาขึ ้นจากความสามารถของ
บุคลากรในเรื่องต่าง ๆ  

25. มีระบบการบริหารงาน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงินและการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 

26. มีคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัสดุและการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

27. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 

28. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

29. มีการบริการด้านต่าง ๆ เช่น สำนักงานกลุ่มบริหารงาน ห้องพักครูของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/งาน แหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะสำหรับเดินทางไปราชการ และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น มอบ
ทุนการศึกษา สวัสดิการเยี่ยมไข้ สวัสดิการฌาปนกิจศพ ไว้สำหรับผู้บริหารข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

30. บุคลากรมีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับบริการประทับใจ
และม ีความพ ึงพอใจของผ ู ้ ร ับบร ิการและผ ู ้ ให ้บร ิการจากการบร ิหารงานของโรงเร ียน  
บุญวาทย์วิทยาลัย 

31. การบริหารงานอาคารสถานที่ ดำเนินการให้อาคารเรียน อาคารประกอบและสถานที่ มี
ห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อาคารมีความม่ันคงแข็งแรง มีการจัด
สถานที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกประจำอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ ป้ายนิเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างครบถ้วนปลอดภัย 
สวนหย่อมที่เสริมสร้างให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี ได้พักผ่อนหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย มีการ
ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ 

32. มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่มีประสิทธิภาพ ใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการ
ป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารเรียน สวนหย่อมประจำอาคารเรียน โดยคำนึงถึงความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
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33. มีนักการภารโรง แม่บ้านประจำอาคารทุกอาคารเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้แต่ งตั้ง
หัวหน้าอาคารเรียนประจำทุกอาคารเรียน ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบำรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบน้ำ ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปลอดภัย 
พร้อมใช้งาน และมีระบบจัดเก็บท่ีดี 

34. ดำเนินการจัดสร้าง ต่อเติม รื้อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน มีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คนงาน ทั้งงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินของงานอาคารสถานที ่ งานสาธารณูปโภค งาน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาพการใช้งานอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายกับโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

35. อาคารสถานที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกประจำอาคารเรียนมีปริมาณเพียงพอ อยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

ตารางการซ่อมแซม บำรุง ดูแลอาคารสถานที่  

ปี  พ .ศ . 2561 ปี  พ .ศ . 2562 ปี พ .ศ . 2563 
1. ซ่อมแซมอาคารเร ียนและ

อาคารประกอบ 
2. ทำส ีส ัญญาณจราจร ซ ่อม

อัฒจันทร์และทำซุ ้มพ่อเจ้า
บุญวาทย์ 

3. ทำที่ล้างมือในห้องพยาบาล 
4. ปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง

ตึกวิทยาศาสตร์ 
5. ทาสีรั้วโรงเรียน 
6. ซ่อมแซมอาคารเร ียนและ

อาคารชั่วคราว 
7. ติดตั ้งเสารั ้วกั ้นรถหน้าตึก

มานิตธำรง 
8. ปรับพื้นที่ เททรายล้าง 
9. ทำแท่นเวทีสำหรับการแสดง

ต่าง ๆ บริเวณลานสมเด็จย่า 

1. ทำส ีส ัญญาณจราจรและ
ฟุตบาท 

2. ทำซ ุ ้ มบร ิ เวณซ ุ ้ มพ ่อ เจ้ า 
บุญวาทย์ 

3. ติดตั้งกระจกและฟิล์มชั้นลา่ง
อาคารมานิตธำรง 

4. ซ่อมอัฒจันทร์ 
5. ตรวจ เช ็ ค  ล ้ า งทำความ

สะอาด เครื ่องปรับอากาศ
ประจำอาคาร 

6. เปลี่ยนสารเคมีเคร่ืองกรองน้ำ
ดื่ม 

7. เปลี ่ยนทรายกรองน้ำระบบ
ประปาโรงเรียน 

8. ซ ่อมแซม ทำส ี โต ๊ะ เก ้า อ้ี
นักเรียน 

1. ต่อเติมห้องพักครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

2. ตรวจเช ็ค ล ้ างทำความ
สะอาด เครื่องปรับอากาศ
ประจำอาคาร 

3. ซ่อมแซมบานประตูห ้อง
ศิลปะ และบานหน้าต่าง
อาคารศูนย์กีฬา 

4. ซ่อมแซมบอร์ดในห้องเรียน 
5. ซ่อมแซม ทำสีโต๊ะ เก้าอ้ี

นักเรียน 
6. เปลี่ยนสารเคมีเครื่องกรอง

น้ำดื่ม 
7. เปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบ

ประปาโรงเรียน 
8. ซ่อมแซมเปลี ่ยนหลอดไฟ  

และพัดลมประจำห้องเรียน 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

295 

 

ปี  พ .ศ . 2561 ปี  พ .ศ . 2562 ปี พ .ศ . 2563 
10. ปรับปรุงพื้นและรั้วบริเวณสวน

ป่า 
11. วางตัวหนอนใหม่บริเวณลาน

สมเด็จย่าสำหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

12. ปรับปรุงรางน้ำฝน วางท่อ  
บ่อพักน้ำ บริเวณสวนป่า 

13. ซ่อมโต๊ะสนาม ทำหน้าโต๊ะ
ใหม่ ทำสีใหม่ 

14. ซ ่อมแซม ทำส ี โต ๊ะ เก ้า อ้ี
นักเรียน 

15. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 
16. ซ่อมแซมบอร์ดประกาศหน้า

ห้องเรียน 
17. ซ ่ อมทา ง เด ิ นข ึ ้ น อาคาร 

บวรวิทย์และผนังอาคาร 
18. ทำรางระบายน้ำฝนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สนามกีฬา 
19. ทำท ่อระบายน ้ำคอนกรีต

เสริมเหล็กที่อาคารศูนย์กีฬา 
20. ติดประตูยืดทางขึ ้นอาคาร

พิสิฐเมธี อาคารจิตรภัสสร์  
และอาคารบวรวิทย์ 

21. ปรับระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าห้องศิลปะ 

22. ตรวจ เช ็ ค  ล ้ า งทำความ
สะอาด เครื ่องปรับอากาศ
ประจำอาคาร 

23. ตรวจเช็คซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟ 

9. ตรวจ เช ็ ค  ล ้ า งทำความ
สะอาด เครื ่องปรับอากาศ
ประจำอาคาร 

10. ซ ่อมแซมเปล ี ่ยนหลอดไฟ             
พัดลม ประจำห้องเรียน 

9. สร ้างอ ่างล ้างม ือและจุด
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์
ในสถานการณ์โควิด 19 

  

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
2. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
3. โล่รางวัล/เกียรติบัตร 
4. ภาพกิจกรรม 
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5.2 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเร ียนร ู ้  (Learning Organization) และบุคลากร
สถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้ประสบความสำเร็จ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) บุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณลักษณะที่เรียกว่า Human mastery คือเป็นบุคคลที่มีความ
กระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาการเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเพ่ือมุ่งสู่จุดหมายและความสำเร็จที่กำหนดไว้ 

2. การมีแบบแผนความคิด (Mental models) บุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนบุญวาทย์รับรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับ
ภาพรวมทั้งหมดได้ มีความเข้าใจที่ชัดเจนในแบบแผนความคิด ความเชื่อที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
และการกระทำของตน มีการพัฒนาความคิดและความเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
โดยองค์กรให้การสนับสนุนและสร้างคนในองค์กรให้ฝึกตนเองเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) เป็นมิติของการสร้างทัศนะความร่วมมือกัน
อย่างมุ่งมั่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย มีความตระหนักและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร  ยอมรับและเต็มใจ
ผูกพันต่อจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานภายใต้จุดหมายเดียวกัน เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและมี
การสื่อสารให้รับรู้ในทุกระดับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอาศัยความรู้และความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น จนเกิดเป็นแนวคิดร่วมกันของ
กลุ่ม และกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงำแนวความคิดของสมาชิก  กำหนดวิธีดำเนินการ 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มมีการสนทนาและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. มีการลงทุนเพ่ืออนาคตโดยให้การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูทุกคนในโรงเรียน 
2. สร้างบรรยากาศ จัดโอกาส กระตุ้นให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็น

ตัวแทนหรือเป็นแบบอย่างของโรงเรียน เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของโรงเรียนและมองเห็นคุณค่าในตนเอง 
3. มีการประสานวิสัยทัศน์กับความมุ่งมั่นของครูเข้าด้วยกัน และมีการกำหนดเป้าหมายที่ท้า

ทายต่อการทำงานของครูร่วมกัน 
4. เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และทุ่มเทให้กับสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. มีการบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้เข้าด้วยกัน และจุดประกายการทำงานของครูให้

มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

297 

 

6. มีการระดมศักยภาพความเป็นเลิศของครูทุกคน เพ่ือนำมาใช้ในการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
การทำงาน 

7. สร้างพลังและเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการคิดและบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสไตล์
การเรียนรู้ของตน 

8. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้ามาเป็นเครื่องมือให้ครูใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และ
การทำงานได้อย่างเต็มที ่

9. ตอบสนองอย่างฉับไวและส่งเสริมให้ครูทำงานเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ภาพภาพประชุมงานบริหาร 4 ฝ่าย  
2. ภาพประชุมงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. ภาพประชุมกลุ่มงาน 4 ฝ่าย 
4. ภาพประชุมกลุ่มสาระและภาพประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์  

 
5.3 การบริหารจัดการคุณภาพเกิดขึ ้นทั ้งในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ ่มสาระการเรียนรู้          
ระดับห้องเรียนและระดับรายบุคคล สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าและเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในตัวบุคคลและองค์กรในภาพรวม 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยใช้สมรรถนะหลัก ๓ ด้านเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่
กำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว ๔ ปี จนส่งผลให้เกิดการ
บริหารจัดการคุณภาพในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดั บ
ห้องเรียนและระดับบุคคล ดังนี้ 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักและพันธกิจของโรงเรียน  
สมรรถนะหลัก พันธกิจ (Mission) 
ความเชี่ยวชาญ
ในความรู้   

1.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
3R+8C+2L 
2.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

การใช้
ประสบการณ์
สอนร่วม 

4.จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5.พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
6.ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู   

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

7.สนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยสมรรถนะหลักของโรงเรียน    
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โดยเริ่มต้นที่การกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนในด้านต่างๆให้ครอบคลุมสำหรับการบริหาร
จัดการดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
1) การรักษาอันดับคุณภาพโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศ 
2) การเป็นผู้นำด้านหลักสูตรและการบริหารระดับประเทศ 
3) การยกระดับคุณภาพนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๕ ด้าน 
4) การส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างทั่วถึง 

2. ด้านการบริหารการศึกษา 
1) การลดต้นทุนและลดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้อยู่ในเกณฑ์ 
2) การยกระดับระบบบริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
3) การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ทุก

เวลา ทุกสถานที่ 
4) รักษาชื่อเสียงในด้านการส่งมอบนักเรียนให้อุดมศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1) การจัดหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอาเซียนรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในทศวรรษหน้า 
2) การปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของครูและผู้บริหาร ให้เปลี่ยนความคิดจาก

องค ์กรท ี ่แบ ่งความร ับผ ิดชอบจากการม ุ ่ งเน ้นงานเป ็นหล ัก (Functional 
organization) เป็นการมุ่งเน้น“ผลิตภัณฑ์”เป็นหลัก 

4. ด้านทรัพยากรบุคคล 
1) การสรรหาว่าจ้างและรักษาครู บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
2) การลดภาระงานอื่นท่ีไม่ใช่งานสอนของครู 
3) การสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและสมรรถนะหลักของครูบรรจุใหม่และย้ายเข้ามา 

5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
1) การอนุรักษ์ทรัพยากรและลดการสูญเสียด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
2) การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศแก่คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เมื่อโรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ได้แล้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในซึ่งได้
กำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยใช้วงจร P D S R ได้แก่ 
Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Study ( เรียนรู้) และ Refine (ปรับแต่ง) โดยเทียบกับตัววัดและ
เป้าหมาย 

กระบวนการที่ใช้ปรับปรุงผลการดำเนินงาน  ๖ ประการที่ใช้ร่วมกันจนจบกระบวนการคือ 
ยุทธวิธี “Study”และ“Refine” ซึ่งได้แก่ 

1. การทบทวนหลักสูตรและการสอนกับมาตรฐานการศึกษา 
2. การทบทวนโครงสร้าง รางวัล การยกย่องชมเชยและการตอบแทน 
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3. การพัฒนาสมรรถนะหลักครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้  เนื้อหาและทักษะกระบวนการ 
4. ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ 
5. การนำข้อมูลจริงมาใช้ทบทวนและสร้างข้ึนใหม่ 
6. กำหนดนโยบายใหม่ 
ส่วนกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ ได้แก่ 
1. การจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ (SAR หรือ Self-Assessment 

Report) ของครูเป็นรายบุคคล จากนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในนำรายงานของครูมา
จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน )School Annual Report) เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาลำปาง  -ลำพูน และ สพฐ .                      
เมื่อครบระยะการบริหารทุกๆ 5 ปี และต้องทำรายงานเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

2. การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน การบูรณาการที่ดีระหว่างกลุ่มสาระฯ โดยนำผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการสอบ O-net การสอบเข้า มหาวิทยาลัยรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ 
สพฐ.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกและการ เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศใช้
ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและการบริหารหลักสูตร 

3. การนำผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเสนอ
ให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง และนำมาปรับระบบการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
บริหารงานงบประมาณ การบริการทั่วไปและสิ่งที่สังคมต้องการ ทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและผลลัพธ์  ด้านการติดตามผลการดำเนินการ ผู้บริหารและคณะจะประชุม 
ทบทวนและติดตามภาระงานทุกวันพุธของสัปดาห์ และกระจายอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า
กลุ่มงานติดตามภาระงานเช่นกันและรายงานขึ้นมาตามลำดับ 

คณะกรรมการบริหารใช้เกณฑ์บริหารด้วยคุณภาพ OBECQA และสร้างความยั่งยืนให้กับ
โรงเรียนโดยมุ่งเน้นประเด็นดังต่อไปนี้  

ประเด็นที่มุ่งเน้น แนวทาง/วิธีการ บทบาทของผู้บริหาร 
1. มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำ 
และผู้นำในอนาคต  

Leader Ship กำหนด
แผนพัฒนาองค์กร  

สนับสนุนทรัพยากรและเข้าร่วมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เข้ามีส่วนร่วมการ
คัดเลือก การสอนงาน และประเมินผล 
การดำเนินงาน  

2. มุ่งบรรลุพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

การวางแผนกลยุทธ์ KPI 
และ Balanced 
Scorecard  

เป็นประธานกรรมการกลยุทธ์โรงเรียน
ติดตาม KPI ทุกเดือนร่วมวางแผนกล
ยุทธ์  

3. วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย   

ส่งเสริม ยกย่องนักเรียนที่
ปฏิบัติดี มีคุณธรรม 
มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี  

กำหนดนโยบายที่ชัดเจน ติดตามตัววัด  
มอบรางวัล ยกย่องชมเชย   
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ประเด็นที่มุ่งเน้น แนวทาง/วิธีการ บทบาทของผู้บริหาร 
4. มุ่งเน้นการเรียนรู้  การจัดการความรู้  

การแลกเปลี่ยนและแชร์
ความรู้ การทบทวนผล
ดำเนินการทุกปี  

ติดตามผลการวัดและประเมินผล
ดำเนินการ ทบทวนโครงการเพ่ือการ
บริหารจัดการ  

5. มุ่งปรับปรุงผลการ       
ดำเนินการ  

การนำผลลัพธ์มาทบทวน 
การคาดการณ์ผลการ
ดำเนินการ  
การเทียบเคียง การใช้
เกณฑ์ OBECQA  

เป็นประธานกรรมการความเป็นเลิศ
ทางด้านบริหารและ วิชาการ  
การพัฒนาและวิจัยหลักสูตร การใช้
ค่านิยมข้อมูลจริง  

6. มุ่งสร้างนวัตกรรม  PDCA PDSR สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
การเรียนการสอนและการบริหาร   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในใช้ระบบประกันคุณภาพที่ครอบคลุมลักษณะงาน                   
ทั้ง ๘ ด้านคือ 

1. ด้านการจัดการ 
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ด้านการพัสดุและด้านทรัพย์สิน 
5. ด้านการเงิน 
6. ด้านบัญชีและการเงิน 
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ด้านการบริการ 

โดยทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้นำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการเฝ้าระวัง และติดตาม
การทำงานของงาน ฝ่ายหรือกลุ่มงาน และนำมาปรับปรุงเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมในการใช้งาน  
นอกเหนือจากการที่ผู ้บริหารจัดระบบตรวจสอบภายในตามระเบียบของทาง ราชการแล้ว ยังได้
ประสานงานและขอความร่วมมือจากสำนักงานตรวจสอบภายใน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง-ลำพูน โดยเชิญมาตรวจสอบทุกปี การนิเทศภายใน ผู้นำในทุกระดับได้รับการนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่นการจัดให้รองผู้อำนวยการทุกคน ตรวจ
อาคารเรียน สังเกตการสอน การมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอาคาร รวมถึง
การจัดทำรายงานประเมินตนเองของครูอีกด้วย  การจัดระบบการควบคุมภายในทำให้เกิดผลต่อไปนี้ 

1. การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นและลดความเสี่ยงด้านการเงินหรือ

ด้านอื่นๆ  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาสที่จะ เกิด
ความเสียหายและผลกระทบต่างๆ จากการดำเนินงานและจัดทำแผนเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยง 
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จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการปรับปรุงผลการดำเนินการเพื ่อการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการจนครบวงจรและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตามความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ได้ตลอดเวลาจนส่งผลให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในตัว
บุคคลและองค์กรในภาพรวมอย่างแท้จริง 

(ปรากฏผลลัพธ์ในประเด็นพิจารณาที่ 5.4) 

 สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
5.4 สถานศึกษามีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่         
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จากนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ว่า “โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการ
องค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ” 
และลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คือ “เป็นคนพึ่งทำดีร่ำไป” เจตจำนง
หรือเป้าหมายของโรงเรียนในการบริหารจัดการคือ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่พร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนรู้

สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ OBECQA 
5. เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมของโรงเรียน 
โครงสร้างขององค์กรและระบบการกำกับดูแลองค์กรเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพมี

ลักษณะดังนี้โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานของโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน ๑๕ คนที่มาจากองค์การบริหารปกครองท้องถิ่น 
องค์กรศาสนา องค์กรชุมชน นักเรียนเก่า ครู ผู ้ปกครอง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี                      
ทำหน้าที่สนับสนุนและรับรองรายงานการบริหารงานของโรงเรียนเป็นเบื้องต้น ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มบริหารจะประชุม ทบทวนและติดตามภาระงานของโรงเรียนทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม 

 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

302 

 

โครงสร้างระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและผู้บริหาร 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจึงกำหนด โครงสร้างการบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
กลุ่มบริหาร 4 กลุ่มบริหารและฝ่ายงานประกอบ 68 งาน โดยใช้แนวทางโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.) มีหน่วยงานย่อยประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๘ 
กลุ่มสาระฯจากกระบวนการสร้างคุณค่าและบริการการศึกษา และกลุ่มงานประกอบที่มีบทบาทต่อ
การสร้างนวัตกรรม ได้แก่ชมรมพนักงานขับรถ ชมรมลูกจ้าง ชมรมผู้ประกอบการ เครือข่ายผู้ปกครอง 
สภานักเรียน คณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครูและองค์กรภาคีเครือข่าย อันประกอบ  
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมาคมครูและผู ้ปกครอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ มูลนิธิบุญวาทย์ มูลนิธิพ่อเจ้าบุญวาทย์
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และชมรมครูเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในโรงเรียน  มีบุคลากรครูจำนวน 203 คน มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 115 คน ปริญญาตรี 86 คนตามลำดับ ครูอัตราจ้าง จำนวน 22 คนซึ่ง
สอนตรงตามวุฒิการศึกษา ครูชาวต่างประเทศจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน ๔ คน ลูกจ้าง
ชั่วคราวจำนวน 95 คน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกันออกเป็น 4 
กลุ่มบริหารดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี ้
1.1. กำหนดแนวทางข้อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย

ต่าง ๆ ในโอกาสที ่ม ีการประชุมรวมประจำเดือนหรือประชุมกลุ ่มสาระฯ การนิเทศติดตาม         
กระบวนการทำงาน 
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1.2. สรรหาและยกย่องเชิญชูครูและบุคลากรที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรม จริยธรรมเพื ่อเป็นแบบอย่าง “คนดีศรีบุญวาทย์” และเมื ่อสิ ้นสุดกิจกรรมโครงการ 
คณะกรรมการจะศึกษาและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาผลลัพธ์
กับเป้าหมายอันนำไปสู่โอกาสในการปรับปรุงต่อไป 

1.3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนการนำไปปฏิบัติ กระตุ้นและให้มีการเรียนรู้ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานติดตามการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

1.4. กำกับติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มสาระฯ กลุ ่มงานต่าง ๆ และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

1.5. ดำเนินการปฐม นิเทศครูอัตราจ้าง ครูย้ายมาใหม่ ครูบรรจุใหม่เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กระบวนการและวิธีการทำงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือยึดถือ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

1.6. กำหนดแนวทางในการประกาศการประกวดราคาก่อสร้างอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 
1.7. จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ 

ความรับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใสในการดำเนินการและให้สำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบผลการดำเนินการด้านงบประมาณทุกปี 

1.8. สรรหาและสนองนโยบายในการดำเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.9. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานประจำปี โดย

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะครึ่งปีงบประมาณและศึกษาผลการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมจัดทำ
เอกสารรายงานประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ ในการบริหาร
งบประมาณ จะคำนึงถึงความคุ ้มค่า คุ ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อ ผู ้เรียนสูงสุด ต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ . และความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงาน
จะต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการ
คลังด้วย ทำให้โรงเรียนมั่นใจว่าผลสำเร็จในแผนปฏิบัติการจะมีความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.10. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนแผนควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระฯ หรือกลุ่มงานนำเสนอโครงการแล้วร่วมกัน
พิจารณาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับงานหรือโครงการโดยคำนึงถึงความต้องการและความ
จำเป็น ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้กรอบวงเงินที ่ได้
ประมาณการล่วงหน้าในสัดส่วนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.11. วิเคราะห์กระแสเงินสด รายรับสุทธิ หนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียน 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องการเงิน ด้านการบริหารสินทรัพย์ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าทรัพยากรด้านการเงินพร้อมใช้ที่จะสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนสัมฤทธิ์ผล 

1.12. ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการจัดทำแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล และการสรรหา
ครู บุคลากร แผนพัฒนาครู บุคลากรและผู้นำเพ่ือส่งเสริมความสำเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้นและระยะยาวคือแผนอัตรากำลังโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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1.12.1. ประเภทที่ 1 ครูประจำการ โดยวางแผนอัตรากำลังระยะยาว 5 ปี  
โดยนำข้อมูล จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปที่จะเข้าเรียนต่อจำนวนครูที่มีอยู่
จริง ครูช่วยราชการ ครูที่ไปช่วยราชการ เปรียบเทียบจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ของ 
ก.ค.ศ. เพื่อให้ทราบว่าโรงเรียน มีครูเกินหรือขาดจำนวนเท่าใด โดยใช้อัตราส่วนคือ ครูต่อนักเรียน
เท่ากับ 1 ต่อ 20 จำนวนนักเรียนต่อห้องเท่ากับ 40 ต่อ 1 และครู 1 คน ต้องมีคาบสอนไม่น้อยกว่า 
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งนับรวมชั่วโมงกิจกรรมและชุมนุม 

1.12.2. ประเภทที่ 2 ครูอัตราจ้าง โดยให้กลุ่มสาระฯ หรือกลุ่มงาน บันทึก
เหตุผลความ จำเป็นเพื ่อขออนุมัต ิจ้ างครู เสนอผู ้อำนวยการโดยผ่านความเห็นชอบจากรอง
ผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือดำเนินการตามระเบียบการจ้างบุคลากรต่อไป 

1.12.3. ประเภทที่ 3 ลูกจ้างชั ่วคราวในกรณีที ่ขาดบุคลากรในด้านอื ่น ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน เสนอผู้อำนวยการโดยผ่านความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการฯกลุ่ม
บริหารอำนวยการและงบประมาณเพ่ือดำเนินการตามระเบียบการจ้างบุคลากรต่อไป 
 การวางแผนอัตรากำลังกำหนดกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และการรักษาบุคลากรใหม่ตาม
แผนภาพโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปริมาณงาน วิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งงานที่ต้องการ จากนั้น 
กำหนดค่าพรรณนางาน คุณวุฒิ และคุณลักษณะของบุคลากรที่ ต้องการได้แก่ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือปิดช่องว่างขององค์ความรู้ที่ขาดหายไปและมั่นใจว่า บุคลากรใหม่
จะมีทั้งคุณวุฒิและคุณลักษณะ ทัศนคติที่สอดคล้องกับความต้องการของ โรงเรียน เพื่อให้มีความมั่นใจมาก
ขึ้นจึงได้กำหนดเครื่องมือที่จะคัดกรองครูจ้าง หรือบุคลากรใหม่ ได้แก่ การสอบ สัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ 
ทดสอบทัศนคติ และการประเมินระหว่างและหลังทดลองงาน ทำให้โรงเรียนได้บุคลากรทุกกลุ่มที่มั่นใจและ
ดำเนินการบรรจุเข้าสู่ตำแหน่ง จากนั้น เข้าสู่กระบวนการรักษาบุคลากรใหม่ โดยจัดปฐมนิเทศ จัดครูพี่เลี้ยง
เพื่อสอนงานและดูแลด้านสวัสดิการ หรือมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อการสร้างบรรยากาศและส่งทอด
วัฒนธรรมของโรงเรียนที่ใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 
1.13. จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน 

แผนภาพกระบวนการสรรหา ว่าจ้างและบรรจุ และการรักษาบุคลากรใหม่ 
 

1.วิเคราะห์ประมาณงาน 2. วิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งงาน 3. กำหนดคุณลักษณะ 

3.1 กำหนดค่าพรรณนางาน
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 

3.2 ค่านิยม วัฒนธรรม
ของโรงเรียน 

4. กำหนดเครื่องมือคัดเลือก 4.1 การสัมภาษณ์ 

4.2 ทดสอบความรู้ 

4.3 ทดสอบทัศนคติ 

 4.4 ประเมินระหว่างและหลัง
ทดลองงาน

5. ประเมินศักยภาพ 5.1 หมุนเวียนทดลองงาน 5.2 ประเมินความเหมาะสม 

6. บรรจุเข้าสูต่ำแหน่ง 7. กระบวนการรักษาบุคลากรใหม ่

7.4 มอบหมายงานที่ท้าทาย 7.3 จัดสวัสดิการ 7.2 ครูพี่เล้ียง 7.1 การปฐมนิเทศ เหมาะสม 
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2. กลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ 
2.1. ด้านหลักสูตร กลุ ่มบริหารวิชาการจัดหลักสูตร ๒ ระดับชั ้น คือ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น จัดแผนการเรียนที่มุ่งเน้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้แก่ 1. แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนโดยจำแนกเป็น
แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - 
คณิตศาสตร์ แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - เยอรมัน 
แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น และแผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย - สังคม
ศึกษา แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ การนำเอายุทธศาสตร์ระดับจังหวัด แนวข้อสอบและผล
สอบของ PISA และ O - NET มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาทำให้มีความโดด
เด่นจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2. ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของ 
โรงเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ บริการแนะแนว 
ห้องพยาบาล ร้านค้าสหกรณ์ ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ห้องสมุดและห้องสมุดไอที ห้องเรียนไร้พรหมแดน บริการ wifi ที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของโรงเรียน และกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

2.3. นำนักเรียนเข้ารับการประเมินความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) การทดสอบความรู้ระดับชั้น ม.2 (LAS)    
จาก สพฐ. ประกันคุณภาพภายในทุกปีจากสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน เข้ารับ
การประกัน คุณภาพภายนอกทุกๆ 5 ปี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)ฃ 

2.4. ให้ครูทุกคนทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานต่อผู ้บริหาร                    
คณะ กรรมการประกันคุณภาพภายในนำรายงานของครูทำเป็นรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน (School Assessment Report) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สพม. ลำปาง - ลำพูนและ สพฐ. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

2.5. จัดทำรายงานเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . เมื่อครบเวลา
การบริหารทุก ๆ 5 ปี 

2.6. จัดสรรให้มีห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ สามารถสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพดี
และเก่ง  

2.7. มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯและปัญหาของ
แต่ละกลุ่มสาระท่ีใช้ผลการทดสอบ O-net มาพัฒนาแก้ไขต่อไป 
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2.8. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในแนวเดียวกับเครื่องมือวัด O-net 
รวมถึง การยกระดับระบบบริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 

2.9. เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ เนื้อหา ทักษะ 
กระบวนการ 

2.10. กำหนดนโยบายใหม่เพื ่อปรับปรุงผลการดำเนินการ การทำรายงานประเมิน
ตนเอง เพ่ือการรับรองคุณภาพ (SAR) การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน 

2.11. นำผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-net การสอบเข้ามหาวิทยาลัย      
รวมทั ้ งเกณฑ์มาตรฐานการศ ึกษาของ สพฐ . ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายนอก                         
และการ เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศใช้ในการพิจารณาพัฒนาหลักสูตร การสอนและการ
บริหารหลักสูตร 

2.12. นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาเสนอให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง และนำมาปรับระบบการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การบริหารงานงบประมาณและการบริการทั่วไป และสิ่งที่สังคมต้องการ 

2.13. ทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและผลลัพธ์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน 
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ปรับปรุงผลการ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ คณะกรรมการวัดผลประเมินผลติดตามสรปุผล
การดำเนินการและนำ เสนอปัญหา อุปสรรคเพื่อการปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป 

2.14. รายงานและติดตามผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งรับผิดชอบ
โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน นำไปสู่การปรับนโยบาย 

2.15. กำกับ ติดตามงานการเรียนการสอน การบริการการศึกษา เช่น งานห้องสมุด 
งานคอมพิวเตอร์และจัดทำโครงการ กิจกรรมที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบูรณาการ 
ปรับปรุงวิธีการสอน การสร้างและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรในและนอกโรงเรียนผ่านระบบแผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพภายใน 

2.16. กำหนดระบบการเรียนรู ้ ระบบการนิเทศ ผ่านการบริหารระดับกลุ ่มสาระฯ 
เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ครูเห็น
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและความพึงพอใจ 

2.17. ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.เมื่อครบเวลาการบริหาร ๕ ปี 
2.18. พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลทั้ง ๕ ด้าน 
2.19. ปรับหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาใน

ทศวรรษหน้า 
2.20. กำกับ ดูแล ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าถึง

การส ืบค ้นสารสนเทศประกอบการ เ ร ี ยนร ู ้ จ ากบร ิ การทางการศ ึกษาโดยต ิดต ั ้ ง  wifi                                 
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เพื ่อบริการให้ครอบคลุมทั ่วบริเวณโรงเรียน ครูส่งเสริมให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศในระหว่างการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้หรือมอบหมายเป็นการบ้าน 

2.21. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัต ิงาน (Work Process) คู ่ม ือการปฏิบัต ิงานเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายและใช้สื่อสารประกอบการประชุม ชี้แจง 
นิเทศ กำกับ ติดตามและพัฒนางานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.22. ประชุมชี้แจง นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร
ทุกระดับเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สรรหาบุคลากรต้นแบบหรือ Best Practice ของทุกกลุ่มงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ของครูต้นแบบ ครูแกนนำ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะ
หลัก รวมทั้งสร้างความรัก ความผูกพันกับโรงเรียน 
    

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้ 
3.1. ด้านความปลอดภัย โรงเรียนได้จัดทำเครื ่องกั ้นเข้า-ออกโรงเรียนและยาม

รักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยรอบบริเวณโรงเรียน ตามอาคารจะมีกล้อง
วงจรปิดที่ได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ มีจุดบันทึกการตรวจ ถังน้ำยาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ซึ่ง
จะได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งานทุกภาคเรียน ป้ายแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีครูเวร ผู้ตรวจเวรและ
เจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 2 - 4 คน เดินตรวจตราในตอนกลางคืน 

3.2. กำหนดขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
สำหรับครู บุคลากรและสิทธิของนักเรียน 

3.3. จัดครูที ่ปรึกษาให้กับนักเรียนห้องเรียนละ ๒ คนเพื ่อติดตาม ดูแลและรู ้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลสอดส่องนักเรียน ประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนและระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง และใช้กลไกการแนะแนวเพื่อให้
บริการข้อมูลนักเรียน 

3.4. ดำเนินการและกระจายอำนาจหน้าที่ และบทบาทให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นสายบังคับบัญชาโดยตรงและใกล้ชิดกับครูและบุคลากรมากที่สุด กำกับ ติดตาม 
ปฐมนิเทศ จัดการกับข้อร้องเรียนจากนักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน องค์กรภายนอกทั้ง
ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดลำปางและชุมชน เช่น วันคล้ายวันพิราลัยของพลตรีมหาอำมาตย์โท
เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรม
สังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมกีฬาสีของบุคลากร  กิจกรรมเดินการกุศล กฐินสามัคคี ผ้าป่าเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประเพณี สงกรานต์ งานรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและผู้อาวุโสในชุมชน เพ่ือสร้าง
ความผูกพันในกลุ่มสมาชิกและ ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม 

3.6. จัดกิจกรรมคัดเลือก“คนดีศรีบุญวาทย์” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและ มอบรางวัล
ยกย่อง เชิดชูเกียรติในงานวันเกียรติยศประจำปีของโรงเรียนอย่างสมเกียรติ 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

308 

 

3.7. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีความมั่นใจ น่าเชื่อถือ 
และไว้วางใจ ประชุม อบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย
และเพ่ิมระบบการป้องกัน และเตือนภัยตามอาคารต่าง ๆ 

3.8. จัดระบบการป้องกันภาวะฉุกเฉินที่สำคัญของอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกซ้อม
บุคลากรในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว น้ำท่วมหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3.9. ออกคำสั่งบุคลากรให้ทำหน้าที่อยู่เวรยาม รักษาการณ์ทุกภาคเรียน คำสั่งครูเวร
ตามจุดต่าง ๆ และมีคณะผู้ตรวจเวรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่มีความเสี่ยงตามบริเวณต่างๆ
ในทุกเช้า เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมินสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงานต่อคณะครูในการ
ประชุมสรุปผลงานประจำปี 

3.10. จ ัดระบบการจราจรและขนส ่ งภายในโรง เร ียนให ้สะดวก ปลอดภัย                           
และมีประสิทธิภาพ 

3.11. จัดให้ม ีการประชุมผู ้ปกครองเพื ่อพูดคุยแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในการ
ดำเนินการของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจในการเลือกใช้บริการของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

3.12. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ 
และความผูกพันให้เกิดกับครูและผู้ปกครอง 

3.13. ดูแลบทบาทของคณะกรรมการนักเรียนจนได้รับรางวัลสภานักเรียนต้นแบบ
ระดับประเทศเมื่อ พ.ศ.2557 

 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้ 

4.1. การบริการสาธารณูปโภค กำหนดให้คณะนักปฏิบัติการดูแลความสะอาด 
บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จัดระบบไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จัดระบบการจ่ายน้ำประปาได้อย่างพอเพียง และมีคุณภาพ 
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2. การดูแลอาคารสถานที ่และภูมิทัศน์ มีการจัดแบ่งอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให ้ เหมาะสมกับพันธก ิจให ้เอ ื ้อต ่อประสิทธ ิผลของการให้บร ิการทางการศ ึกษา                    
แบ่งอาคารเรียนตามกลุ่มสาระฯหลักทั้ง 8 กลุ่ม โดยมอบหมายและกระจายอำนาจให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ ดูแล บริหารจัดการ ทั้งด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ มีห้อง
ศูนย์วิชาตามกลุ่มสาระฯ จัดห้องพัก/ห้องทำงาน มีสิ ่งอำนวยความสะดวก คุณครูอยู่ร่วมกันด้วย
บรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีและเอื้ออาทรต่อกันโดยการสนับสนุนของฝ่าย
บริหาร ตกแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่รอบอาคารเรียนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 
ร่มรื่น มีไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลตลอดปีและช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ปรับปรุงระบบงานและ
วัสดุครุภัณฑ์ อาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งในห้องพักครู ห้องเรียนตามแผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ์ ครูและบุคลากรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สุขกาย สุขใจ สะดวกสบายเสมือน
บ้านหลังที่ 2 ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการทำงาน คือส่งผลให้ครูทุ่มเทเวลาในการเตรียมการเรียน
การสอน มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4.3. การบริการอาคารสถานที่  โรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆเช่น เป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนามสอบ O NET  สนามสอบ 
GAT PAT สนามสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนรองรับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที ่ขอใช้สถานที ่ เป็นสถานที ่ออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในตอนเย็น                     
เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมดนตรี เป็นต้น 

4.4. การรักษาความปลอดภัยและจราจร มีการตีเส้นจราจร เขตห้ามจอด ตลอดจน
เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน 

4.5. การบริหารงานอนามัย โรงเรียนได้จัดเจ้าหน้าที ่ที ่มีคุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพ                 
มาปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐานแก่ครู บุคลากรและนักเรียน 
รวมถึงการส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือจังหวัดลำปางกรณีเร่งด่วน และมีของเยี่ยมไข้กรณีต้อง
นอนที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ทำประกันสุขภาพให้กับครูทุกคน 
สามารถเข้ารักษาเมื่อเจ็บป่วยในโรงพยาบาลเอกชนได้ทันที ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตาม
ข้อกำหนดของระเบียบทางราชการงานอาชีวอนามัยซึ ่งกระจายความรับผิดชอบไปยังกลุ ่มงาน
โภชนาการและกลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับชีวอนามัย ความสะอาดของ อาหาร ผู้ประกอบการจะต้องผ่าน
วิธ ีการคัดเล ือก สถานประกอบการได้ร ับการ ตรวจสอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยท ุกวัน                   
กำหนดการแต่งกายของผู้ประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ 

4.6. การบริการด้านประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ มีการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ทางวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของโรงเรียน รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเลคทรอนิกส์                 
มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ส่วนควบอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้งาน 

4.7. การบำรุงรักษาพัสดุ สื่อวัสดุ อุปกรณ์การสอนและสนับสนุนการสอน  ในช่วงปิด
ภาคเรียน โรงเรียนจะทำการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและห้องต่าง ๆ และทำการ
ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 

4.8. การจัดการสาธารณประโยชน์และบริการสังคมทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจาก
สถานีตำรวจภูธร งานจราจรของจังหวัดลำปางมาสร้างวินัย ความรับผิดชอบและสร้างความตระหนัก
ในด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในขณะมาโรงเรียนและออกจากโรงเรียน 

4.9. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เช่น 
ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
(ลำปาง) จำกัด ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื ่อใช้ในการเกษตร สร้างความ
ตระหนักในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของโรงเรียนร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 
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4.10. การบริหารนักปฏิบัติการในด้านการซ่อมบำรุง การรักษาความสะอาด จัดระบบ
การบริหารเครื่องมือและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11. จัดทำระเบียบสวัสดิการ เพื่อกำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคลากร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์แก่ครูและบุคลากร สำรวจความต้องการและทำประชาพิจารณ์ กลั่นกรอง ขอ
ความเห็นชอบต่อที่ประชุมและประกาศใช้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสามัคคีเอื้ออาทรและเกิดความ
ผูกพันในกลุ่มบุคลากรทุกระดับ ทั้งตัวบุคลากร บิดา มารดา คู่สมรส บิดา มารดาของคู่สมรสและบุตร 
รวมถึงภาคีเครือข่าย พันธมิตรอุปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ที่
ชัดเจน เอ้ือประโยชน์อย่างท่ัวถึง เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลรายงาน
มวลสมาชิกและปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้รับบริการโดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

4.12. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.13. บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียน กำหนดให้มีแผนตรวจสอบซ่อมบำรุง

พาหนะที่ใช้เพ่ือ   บริการครูและนักเรียนทุกเดือนเพื่อให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา 
 

การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใช้แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566)     
เป็นกลไกติดตามในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อหลักสูตรการจัด
การศึกษาและบริการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น 
โครงการสำรวจข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ การรับฟังเสียง ข้อร้องเรียน ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองฯ ฯลฯ กลุ่มบริหารวิชาการและ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้นำข้อมูลมาพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสาร (Communication 
Plan: CP) เพื่อใช้เป็นกลไกการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน พันธมิตร สื่อมวลชน เพื่อเป็น
การเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อหลักสูตรและผลกระทบ ส่วนการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและการใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารวิชาการ ทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างเป้าหมายกับ
ผลลัพธ์โดยใช้กระบวนการหลัก เช่น การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสาระพ้ืนฐานและสาระ
เพ่ิมรวมทั้งสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

311 

 

ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการทั้ง 4 กลุ่มบริหารมีดังนี้ 
1. ได้รับการจัดอันดับทางเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดระดับประเทศอันดับที่ 

10 จาก 100 โรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 
2. ได้รับรางวัลโรงเรียน พระราชทานถึง 4 ครั้ง (พ.ศ. 2524, พ.ศ.2535, พ.ศ.2546 และ 

พ.ศ.2560) และผ่านการประเมินให้คงสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทานในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
3. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ในระดับดีมากท้ังสี่รอบ 
4. ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS สพฐ.อันดับ 1 ระดับประเทศ

ครบทั้ง ๓ ด้าน คือด้าน บริหาร ด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมฯ ในเวลา ๓ ปีติดต่อกัน 
5. นักเรียนได้รับทุน ก.พ. ศึกษาต่อยังต่างประเทศทุกป ี
6. นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆมากมาย เช่น เหรียญ

ทองแดงโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา 2 ปีซ้อน 
แชมป์เปียนโลกมวยไทยหญิงรุ่น ๑๒๖ ปอนด์ แชมป์กีฬาลีลาศถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ นักกีฬายิงธนู
เยาวชนทีมชาติ นักกีฬาเรือพายเยาวชนทีมชาติ รางวัลเหรียญทองแดงโครงงาน International 
Sustainable World (Energy Engineering and Environment Project Olympiad) I–SWEEEP 
2013 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

7. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น
โรงเรียน มาตรฐานสากลในปี พ.ศ.2553 โรงเรียนที่มีการบริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
อย่างเข้มข้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นโรงเรียนบริหารแบบนิติบุคคล พ.ศ.2556 

8. รางวัลชนะเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี ้ พ .ศ.๒๕๕๐                  
อันดับที ่ 18 พ.ศ.2551 อันดับที่ 18 พ.ศ. 2552 อันดับที ่ 6 พ.ศ.2553 อันดับที ่ 27 พ.ศ.2554                
อันดับที่ 5 พ.ศ.2555 อันดับที่ 6 

9. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยยังคงเป็นผู้นำทางการศึกษาด้วยผล O-net มีค่าเฉลี่ยสูงติด  
1 ใน 10 ของทุกกลุ่มสาระวิชา 

10. ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่สอบเข้า
เรียนต่อ มหาวิทยาลัยทั้งสอบตรงและสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐยังคงเป็นอันดับ 1 
ขอ งจ ั ง ห ว ั ด  ผ ลกา ร  สอบ เ ข ้ า คณะยอดน ิ ย มขอ งมหา ว ิ ท ย าล ั ย เ ช ี ย ง ใหม ่  6  คณะ                                     
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นลำดับที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมในภาคเหนือ 

11. ผู ้เร ียนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์เทียบเคียงกับโรงเร ียน
มาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี 

12. โรงเรียนเป็นผู้นำด้านหลักสูตรและการบริหารระดับประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้
เข้าศึกษาดูงานการจัด หลักสูตรและการเรียนการสอนและได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน เป็นจำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง 

13. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเกณฑ์ คุณภาพของ OBECQA 
14. ผู้บริหารเป็นนักวิชาการมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์กว้างไกล 
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15. พัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
16. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู และบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
17. ครูและบุคลากรมีความผูกพันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
18. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
19. พัฒนาครู บุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ 

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20. การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ทุกเวลา 

ทุกสถานที ่
21. เมื่อมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ของครู บุคลากร การพรรณงาน กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ มีความชัดเจนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

22. ได้แผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว 4 ปี ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
กระบวนการและวิธีการพัฒนาครู บุคลากรและจัดทำโครงการขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารให้ครูได้
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความคล่องตัวในเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

23. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนด มาตรการหรือ
โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

24. ได้จัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งให้แก่เยาวชนและชุมชนที่สำคัญ
อย่างจริงจัง เช่น ค่ายวิชาการ โครงการเพชรบวรวิทย์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการค่าย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นผู้นำในการสร้างความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและสภาพปัญหา 

25. ได้แผนเชิงกลยุทธ์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
ทราบ ถึงปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อน อุปสรรคและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากจุด
แข็งและโอกาสในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประเมินสถานภาพของโรงเรียนว่ามี
ลักษณะใด เพ่ือทราบสถานภาพในปัจจุบันว่ามีสภาพแนวโน้มเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมภายนอก
และ ภายในที่มีส่วนเอื้อมากน้อยเพียงใด  จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทำ
ให้ทราบจุดบอด ความท้าทายและความได้เปรียบและนำไปบริหารจัดการต่อไป 

26. ได้แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน เจตคติ
และการ ทำงานเป็นทีม 

27. ได้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
28. สร้างผู้นำแต่ละระดับเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่สากลและจัดกิจกรรม

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การนิเทศภายใน เช่น การประกวดและ
มอบรางวัลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แผนจัดการศึกษา เครื่องมือวัด
ประเมินผล การสอนงาน ศึกษาดูงานและ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในรูปแบบต่างๆทั้ง In service 
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Training On the Job Training พัฒนาทักษะ ความรู้เฉพาะทางและปลูกฝังทัศนคติของบุคลากรทุก
ระดับ โดยกระบวนการทางสังคม (Socialization) อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

29. ครูจำนวนมากสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามเป็นแบบอย่างแก่องค์กรทั่วไป 
30. ครูและบุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยฐานะหรือตำแหน่งตามมาตรฐานวิชาชีพ 
31. ครู และบุคลากรจำนวนมากได้รับการเชิดชูเกียรติ ยกย่องในโครงการครูแห่งชาติ ครูดี

ในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี ฯลฯ 
32. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือสนับสนุน

น้ำดื่มสะอาดดีเด่นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คณะทำงานได้รับทุนไปศึกษาดู
งาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 

33. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรทุกระดับโดยพยาบาลวิชาชีพของโรงเรียน 
ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในการให้บริการอย่างทั ่วถึงทั ้งบุคลากรและคนในครอบครัว
ตลอดเวลา 

34. ทำ MOU กับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 

ภาพกจิกรรม 
 

5.5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็น
มาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพ
ด้านสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
จัดการเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานของทุกกลุ่มงาน แล้วนำข้อมูล
ดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อสร้างฐานข้อมูลขององค์กรในภาพรวม หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเสนอให้บุคลากรทุกคนรับทราบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว เพ่ือนำไปใช้งานต่อไป 

นอกจากนั้นแล้ว ทุกกลุ่มงานก็จะนำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาทำการวิเคราะห์
และตรวจสอบ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มงานรองรับอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ 
รูปแบบของงานบางด้านต้องประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อสร้างระบบ
การใช้งานด้านสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะนำใช้งานจริง เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วรวมทั้งมีการตรวจสอบติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  

ในภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียนนั้น มีการสร้างคู่มือการใช้งานเพื่อให้
บุคลากร ตลอดจนนักเรียนที่มีสิทธิ์ใช้งาน ได้ศึกษาและเข้าใช้งานอย่า งเป็นระบบ มีความสะดวก 
ปลอดภัย ป้องกันการใช้งานจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถติดตามและตรวจสอบถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งานได้อย่างทันท่วงที จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ



 
 

รายงานสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรบัรางวัล IQA AWARD  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ | 

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

314 

 

โรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรง อีกทั้งยังต้องพัฒนารูปแบบของงานสารสนเทศเพื่อให้ผู ้ใช้งาน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม ขอนำเสนอวิธีการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่
กำหนด ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีวิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความ

พร้อมใช้งานสำหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านทางเว็บไซต์และทาง Facebook messages และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ โปรแกรมการ
ลงทะเบียนเรียนจะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนจัดกลุ่ม จัดโปรแกรมต่างๆเพ่ืออำนวยความสะดวก 
มีการบริการรับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ทำให้ชี้แจงผู้ปกครองในเรื่องเร่งด่วน รวมทั้ง มีโปรแกรมสำหรับ
การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร ให้ข่าวสารที่เข้าถึงชุมชนทางการประสานกับสื่อท้องถิ่น ผู้ปกครอง 
จะได้รับฟังเรื่องต่างๆของโรงเรียนและการบริการให้คำแนะนาที่จะนากลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้
ประสบความสำเร็จได้ ด้านการรักษาความลับของข้อมูลมีแนวทางเป็นระบบจากการกำหนดขั้น
ความลับในการเข้าถึงระดับของข้อมูล มีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับความลับด้วยการกำหนดรหัสของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานและวิธีที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะกรรมการแผนงานสารสนเทศดำเนินการแก้ปัญหาการ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
มีคุณภาพสูงสุดเพื่อสนับสนุน คร ูนักเรียนได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยจัดการ HARDWARE และSOFEWARE ให้มีความปลอดภัย ใช้งานง่ายและเชื่อถือ
ได ้ของอุปกรณ์แสดงวิธี การทำให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้และวิธีการทำให้ใช้งานง่าย 

 
ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์มีวิธีการทำให้มั่นใจว่า 

ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองนักเรียนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอุปกรณ์  สำรองไฟฟ้า APC 
Smart UPS 2200VA จำนวน 2 ชุด และAPC Smart UPS 1500VA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรอง
กระแสไฟฟ้าให้แก่ กลุ ่ม SREVERจำนวน 6 เครื ่องที ่บรรจุข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  และอุปกรณ์ 
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NETWORK ราคาแพง โดยประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อกระแส ไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ ยังมี Firewall 
FORTINET FG600C-BDL ทำหน้าที ่

1. ป้องกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน (AUTHENTICATION SERVER) 
ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของ UERS ทุกคน มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ของ UISER (LOG FILE 
SERVER) ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2. ป้องกัน VIRUS ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน ANTIVIRUS จาก ICSA Labs สามารถ 
UPDATE ฐานข้อมูล ANTIVIRUS และ WEB FILTERING ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ โดยจะมีการ
ตรวจสอบการเข้าโจมตีของระบบทุก ๆ 3 วัน และมีเจ้าหน้าที่ดูและระบบผ่าน INTERNET และมี
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้ความคุมระบบตลอด 24 ชั่วโมง 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า APC Smart UPS 2200VA จำนวน 2 ชุด  
2. APC Smart UPS 1500VA จำนวน 1 ชุด 
 

5.6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการวางแผนและขับเคลื ่อน
คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน ด้วยโรงเรียนตระหนักดีว่าการพัฒนานั้น ต้องพัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน คือ ด้าน
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ จึงได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ใน
การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น รวมถึงการกระตุ ้นให้ทำความดีเพื ่อพัฒนาตนเอง โรงเรียน สังคม และ
ประเทศชาติ 

โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย
ให้บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมายและลงมือปฏิบัติตามแผนในทุกขั้นตอน 
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหาจุดเด่น จุดด้อยที่ต้องปรับปรุงเพ่ือจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุน
ทุนทรัพย์ ทรัพยากรและบุคลากรสนับสนุนให้โรงเรียนนำมาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ ภายนอก
โรงเรียน ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กรและประเมินงานเชิงพัฒนาทำให้โรงเรียนมี
รากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริง จึงมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว เป็นที่ชื่นชมของชุมชนและประชาชน
ทั่วไป ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ทุกฝ่ายที่มามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/องค์กร ประเด็นการมีส่วนร่วม 
1. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน       
บุญวาทย์วิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูและบุคลากรที่ขาด
แคลนตลอดจนงบประมาณพัฒนาการศึกษา 

2. สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนา
ครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
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หน่วยงาน/องค์กร ประเด็นการมีส่วนร่วม 
3. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
4. มูลนิธิบุญวาทย์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
5. มูลนิธิพ่อเจ้าบุญวาทย์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
6. ศูนย์ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สสวท. โครงการ Smart Science 
8. สภาการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โครงการ Gifted Child in Mathematics 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งศูนย์วิทยบริการในโรงเรียน 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
วิทยาเขตลำปาง 

สนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์         
ราชวิทยาลัย 

สนับสนุนพระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา 

13. บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด 
(มหาชน) 

สนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสื่อการสอน
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

14. บริษัทโทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น สนับสนุนระบบการสื่อสารไร้สาย 
15. บริษัทแอดว้านซ์ อินโฟ เซอร์วิส สนับสนุนระบบการสื่อสารไร้สาย 
16. มูลนิธิเพ่ือคนพิการ สนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบการสอน

นักเรียนผู้พิการทางสายตา 
17. Fukui University และ Kyoto University ทำ MOU การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศ

ญี่ปุ่น 
18. สถานศึกษาต่างๆในสังกัด สพฐ. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
19. กรมทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการผลิตน้ำดื่มอาร์ โอ 
20. สถาบันประหยัดพลังงานนครพิงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนับสนุนอุปกรณ์ Realtime power monitoring 
Indicatorเพ่ือการประหยัดพลังงานในโรงเรียน 

21. กระทรวงพลังงาน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานเรื่องการประหยัดพลังงานที่
ประเทศสิงคโปร์ 

22. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง โครงการเยาวชนแกนนำส่งเสริมสาธารณสุขใน
โรงเรียน โครงการ อย.น้อย 

23. โรงพยาบาลลำปาง สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในด้าน
สุขภาพ 
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หน่วยงาน/องค์กร ประเด็นการมีส่วนร่วม 
24. เทศบาลลำปาง อนุเคราะห์เรื่องงบประมาณด้านสถานที่ การตัดต้นไม้ที่

อาจเป็นอันตราย ฯลฯ 
25. สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในด้านวินัย

จราจร ความรู้ทางกฎหมายและยาเสพติด โครงการ
ตำรวจโรงเรียน 

26. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

- กำหนดนโยบาย มาตรฐานและตัวชี้วัดให้โรงเรียน
ปฏิบัติ 
- บันทึกข้อตกลงในความร่วมมือการพัฒนานักเรียน
และครูระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

27. ชมรมครูเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
28. ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สนับสนนุทุนการศึกษาและการติวเสริมความรู้มุ่งสู่

มหาวิทยาลัย 
29. บริษัท SCG ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย 

สนับสนุนทุนการศึกษา 

30. ธนาคารออมสิน โครงการธนาคารโรงเรียน 
31. ฯพณฯบุญชู  ตรีทอง อดีต
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการพิเศษเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สนับสนุนงบประมาณด้านสถานที่ 
33. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง สถานที่จัดกิจกรรม 4 เหล่า 
34. กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง แหล่งการเรียนรู้ 
35. ศาสนสถานในจังหวัดลำปาง แหล่งการเรียนรู้ 
36. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำให้แก่ชุมชนต่างๆ 
37. สถานบันกวดวิชา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
38. Online Public Access Catalog 
Online (OPAC) 

แหล่งการเรียนรู้และค้นคว้า 

ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ 

องค์กรเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ ่น หน่วยงานต่างประเทศและชุมชนในด้านการจัดการศึกษา 
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง 
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โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
เห็นได้จากการได้รับจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมของประเทศไทย อีกทั้งการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคมในทุก ๆ ด้าน ทำให้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
ศรัทธา เชื่อมั่น ชื่นชม นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทุกปี และในแต่ละปีมีผู้มาเยี่ยมชม
การดำเนินงานและศึกษาดูงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 

หลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. ภาพถ่ายวิทยากรมาอบรมให้แก่นักเรียน 
2. ภาพถ่ายการเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
3. สำเนาใบลงนามทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่ 77 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือจัดเตรียมการนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD  

ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

-------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อจัดเตรียมการนำเสนอระบบและกลไกการบริหาร
จ ัดการค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษาเพ ื ่อการประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD                     
ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  

ตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ปี2562 ให้
ไว้ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ประกอบด้วยมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนว
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ลงวันที ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 
มาตรฐาน กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
เพื่อจัดจัดทำรายงานประกอบการพิจารณาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA AWARD)  ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื ่อจั ดทำรายงานประกอบการ
พิจารณารับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัล ระบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( IQA AWARD) ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563                 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 จังหวัดลำปาง ดังนี้  
 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  

1.1 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง    ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์   กรรมการ 

/1.4 นายทรงพล .... 
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1.4 นายทรงพล  เฟ่ืองฟู    กรรมการ 
1.5 นายประกรณ์  ผันผาย    กรรมการ 
1.6 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางจรรยา  แจ้งมงคล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ คือ  1) ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย           
ในการจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

      2) วางแผนการดำเนินการและกำกับติดตามในการจัดทำข้อมูลแต่ละองค์ประกอบ          
ให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  
 องค์ประกอบท่ี 1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ ประกอบด้วย  

1.1 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
1.2 นางจรรยา  แจ้งมงคล  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายกัลยา  จ้อยสำเภา  กรรมการ 
1.4 นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์  กรรมการ 
1.5 นางสาวสุวิมล ศรีเทพ   กรรมการ  
1.6 ว่าที่ร้อยตรีกำจร  แสงงาม   กรรมการ  
1.7 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ  
1.8 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบท่ี 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ประกอบด้วย  
2.1 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
2.2 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางกัลยา  จ้อยสำเภา  กรรมการ 
2.4 นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
2.5 นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์  กรรมการ 
2.6 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว   กรรมการ 
2.7 นางอุบล  พิทักษ์ทา  กรรมการ 
2.8 นายปิยะวัติ  วังซ้าย   กรรมการ 
2.9 นายรังสรรค์  มาปลูก   กรรมการ 
2.10 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก  กรรมการ 
2.11 นายโอภาต  โตสงวน   กรรมการ 
2.12 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์  กรรมการ 

/2.12 นางสาวตลับเพ็ชร์ .... 
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2.13 นางสาวตลับเพ็ชร์  หทัยพล   กรรมการ 
2.14 นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร  กรรมการ 
2.15 นายพัฒนา  ยาใจ   กรรมการ 
2.16 นางอรพิน  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
2.17 นางจำเนียร คันธวะ   กรรมการ 
2.18 นางสุรีย์รัตน์ สุนันตา   กรรมการ 
2.19 นายดวงดี  อมรศรีคงคา  กรรมการ 
2.20 นางวราภรณ์ สว่างการ  กรรมการ 
2.21 นางเพ็ญนภา    เต็มกันทา  กรรมการ 
2.22 นางรัชนก   ตั้งใจ      กรรมการ 
2.23 นางสบันนา  มหาวรรณ์  กรรมการ 
2.24 นางสาวกฤติยา วรศรี     กรรมการ 
2.25 นางณฐัวรา   ดอนดี   กรรมการ  
2.26 นางสาวปราริฉัตร   วงศ์สม   กรรมการ 
2.27 นางสาวพรรณพัชร รัตนมงคล  กรรมการ 
2.28 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการ 
2.29 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
2.30 นายดนชัย  วุฒิเสน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน ประกอบด้วย   
3.1 นายประกรณ์ ผันผาย   ประธานกรรมการ 
3.2 นายราชันย์  วงค์อ๊อด   รองประธานกรรมการ 
3.3 นายสมชัย  กันทะมา  รองประธานกรรมการ 
3.4 นายนัทธวัธน์  โยธา   รองประธานกรรมการ 
3.5 นางสาวฟองสิริ   ธรรมธิกูล  กรรมการ 
3.6 นางสาวทิพย์สุดา   มะโนวัง   กรรมการ 
3.7 นายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์  กรรมการ  
3.8 นางสาวอ้อมฤทัย   ใจอินทร์        กรรมการ 
3.9 ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม   กรรมการและเลขานุการ  
3.10 นายธนภพ   กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      3.11 นายปฐมพงศ์   เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 องค์ประกอบที่ 4 การนำการเปลี ่ยนแปลงสู ่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วิชาการ 
ประกอบด้วย  

4.1 นางวิไลภรณ์   คำภิระปาวงศ์  ประธานกรรมการ 
4.2 นายยมนา  สุขหอม   รองประธานกรรมการ 

/4.3 นายมิตร .... 
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4.3 นายมิตร    แก้วมะคำ  รองประธานกรรมการ 
4.4 นางรัชนก  ตั้งใจ   รองประธานกรรมการ 
4.5 นายอาทิตย์    พงศ์สุพัฒน์  รองประธานกรรมการ 
4.6 นายสิงห์คำ  สอนแปง  กรรมการ 
4.7 นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว   กรรมการ 
4.8 นายปิยะวัติ  วังซ้าย   กรรมการ 
4.9 นายรังสรรค์  มาปลูก   กรรมการ 
4.10 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก  กรรมการ 
4.11 นายโอภาต  โตสงวน   กรรมการ 
4.12 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์  กรรมการ 
4.13 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล   กรรมการ 
4.14 นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร  กรรมการ 
4.15 นายพัฒนา  ยาใจ   กรรมการ 
4.16 นางอรพิน  วิจิตรโสภา  กรรมการ 
4.17 นางจำเนียร คันธวะ   กรรมการ 
4.18 นางอุบล  พิทักษ์ทา  กรรมการ 
4.19 นางสุรีย์รัตน์ สุนันตา   กรรมการ 
4.20 นายดวงดี  อมรศรีคงคา  กรรมการ 
4.21 นางวราภรณ์ สว่างการ  กรรมการ 
4.22 นางสบันนา   มหาวรรณ์  กรรมการ 
4.23 นายรังสรรค์ มาปลูก   กรรมการ 
4.24 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกุล  กรรมการ 
4.25 นางสาวกฤติยา วรศรี   กรรมการ 
4.26 นางสาวณัฐสิรี สุวรรณวงค์  กรรมการ 
4.27 นางสาวแววดาว รู้เพียร   กรรมการ 
4.28 นางสุกัญญา   ศรีมหาจริยะพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
4.29 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบท่ี 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย  
5.1 นายทรงพล เฟ่ืองฟู   ประธานกรรมการ 
5.2 นายพัฒนา  ยาใจ   รองประธานกรรมการ 
5.3 นายปวิน  เจียไพบูลย์  รองประธานกรรมการ 
5.4 นางนวพร  ลออพันธ์สกุล  รองประธานกรรมการ 
5.5 นายบุญดาว  ผัดสุรินทร์  กรรมการ 
5.6 นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา  กรรมการ 

/5.7 นางจินตนา .... 
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5.7 นางจินตนา  เกิดเหมาะ  กรรมการ 
5.8 นางจารุพร   แจ่มแจ้ง   กรรมการ 
5.9 นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร  กรรมการ 
5.10 นางสาวกชกร เรืองสิร์กุล  กรรมการ 
5.11 นางสาวชนิกา   ไชยศร   กรรมการ 
5.12 นายณัฎฐพล  ภักดีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
5.13 นางสาวภัทร์ปรียา  ดวงปินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่คือ  1) วางแผน วางระบบ การทำงานด้วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ IQA AWARD ตลอดจนเตรียมข้อมูลเขียนรายงาน จัดเตรียม
เอกสารหลักฐานและเพ่ือนำเสนอผลงาน  

2) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 5 องค์ประกอบ ที่ได้รับมอบหมาย 
3) จัดทำข้อมูล เตรียมเอกสาร ร่องรอย ข้อมูล IT BASE เพื่อการนำเสนอระบบและกลไก

การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์   

4) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อการนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 3.1 นางรัชนก   ตั้งใจ   ประธานกรรมการ  
 3.2 นายยมนา   สุขหอม   รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางนิภา   ขันตรี   รองประธานกรรมการ 

3.4 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล  กรรมการ 
3.5 นายอาทิตย์   พงศ์สุพัฒน์  กรรมการ 
3.6 นางณัฐวรา   ดอนดี   กรรมการ 
3.7 นางสาวแววดาว  รู้เพียร   กรรมการ 
3.8 นายอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว   กรรมการ 
3.9 นายมงคล   กาสา    กรรมการ 
3.10 นายนนทวัฒน์  ศรีชัยวรรณ  กรรมการ 
3.11 นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล  กรรมการ 
3.12 นางณัฐสิรี   ลี้ตระกูล   กรรมการ 
3.13 นายปิยพงค์  จักรบุญมา  กรรมการ 
3.14 นายธรัช   พุทธรักษ์  กรรมการ 
3.15 นายบุญรักษ์  มูลแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

/3.16 นางสาวกฤติยา .... 
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3.16 นางสาวกฤติยา  วรศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.17 นางสาวภัทรวีร์  เตชะวรากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ค ือ  ดำเน ินการจ ัดเตร ียมข้อมูลด ้านความเป็นเล ิศทางว ิชาการของคร ู น ักเร ียน                        
และจัดบูธรางวัลระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆที่โรงเรียนได้รับ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 4. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล จัดทำสื่อ แผ่นพับ รูปเล่ม เพื่อการนำเสนอ พร้อมทั้งเตรียมจัดบูธ
แสดงผลงาน ประกอบด้วย 
  4.1 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
  4.2 นายกิตติพล   อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  4.3 นายยมนา   สุขหอม   กรรมการ 
  4.4 ว่าที่ ร.ต.กำจร  แสงงาม   กรรมการ 
  4.5 นางรัชนก   ตั้งใจ   กรรมการ 
  4.6 นางสบันนา   มหาวรรณ์  กรรมการ 
  4.7 เจ้าหน้าที่งานประกันของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน กรรมการ  
  4.8 นางจรรยา   แจ้งมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
  4.9 นายชวัลวิทย์      วริโชติภูมินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.10 นายธนภพ   กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.11 นายปฐมพงศ์  เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่คือ  1) การวางแผน การปฏิบัติ/ขั้นตอนการเตรียมการ 
        2) ประชุม/วางแผน วางระบบ การทำงานด้วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ IQA AWARD ตลอดจนเตรียมข้อมูลเขียนรายงาน 
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สื่อ แผ่นพับ และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 

      3) จัดทำระบบสารสนเทศการประเมินองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  
        4) การติดตาม และตรวจสอบ 
        5) การปรับปรุง และแก้ไข 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดีทัศน์ และ Powerpoint นำเสนอระบบและกลไกการ 
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา IQA AWARD  
ประกอบด้วย 
  5.1 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 

5.2 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
5.3 นายยมนา  สุขหอม   รองประธานกรรมการ 

/5.4 นายณัฏฐพล .... 
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  5.4 นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ  รองประธานกรรมการ 
  5.5 นายมิตร  แก้วมะคำ  รองประธานกรรมการ 
   5.6 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการ 
  5.7 นางรัชนก  ตั้งใจ   กรรมการ 
  5.8 นางสบันนา  มหาวรรณ์  กรรมการ 
  5.9 นายปวิน  เจียไพบูลย์  กรรมการ 

5.10 ว่าที่ ร.ต.กำจร แสงงาม   กรรมการ 
  5.11 นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท ์  กรรมการ 
  5.12 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
  5.13 นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5.14 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5.15 นายดนชัย  วุฒิเสน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ คือ   ดำเนินการประชุมวางแผน จัดทำวีดีทัศน์ และPowerpoint นำเสนอผลงานต่างๆ             
ที่การนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา IQA AWARD โดยประสานงานข้อมูลกับคณะกรรมการตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ เพื ่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ และเกิดผลดีต่อทางราชการ                
ไปด้วยความเรียบร้อย 
 

สั่ง ณ วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 


