
บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปางตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 
รศ.117 (พ.ศ.2441) ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ต่อมาราว รศ.118 (พ.ศ.2442) ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสุชาดา แล้ว
ย้ายไปอยู่ที่วัดแสงเมืองมา ในราว รศ.119 (พ.ศ.2443) ภายหลังเจ้า บุญวาทย์วงษ์มานิต  เจ้าผู้ครองนคร
ลำปางสมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนจากวัดแสงเมืองมา มาอยู่ที่หน้าคุ้มของท่าน  นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น สถานที่
เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯ จึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี (ปัจจุบันคือโรงแรม
อรุณศักดิ์) ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีตำบลนำ้ลอ้ม อำเภอเมืองลำปาง  แลว้ย้ายจากหนา้คุ้มมาต้ัง ณ ท่ีแหง่ใหม่ 
 ครั้นถึง รศ. 124 (พ.ศ.2448) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ
ต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาส หัวเมือง
ฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2448  พระราชทานนามโรงเรียนว่า       
บุญวาทย์วิทยาลัย ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ ผู้ครองนคร เพ่ือเป็นเกียรติยศ แก่ท่าน  

ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์ ลิลิตพายัพ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
ทรงใช้พระนามแฝงหนานแก้วเมืองบูรพ์  ว่า 
             “วันที่ซาวหกนั้น               เสด็จไป 
       ทรงเปิดโรงเรียนไทย     ฤกษ์เช้า 

บุญวาทย์วิทยาลัย         ขนานชื่อ ประทานนอ          
เป็นเกียรติยศแด่เจ้า      ปกแคว้นลำปาง” 

        โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน   
สืบมาหลังจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ย้ายออกมาจากหน้าคุ้มเจ้าพ่อบุญวาทย์ได้ตั้งโรงเรียนใหม่ขึ้น
อีกโรงหนึ่ง ตรงที่หอพระบริเวณสวนดอกไม้ในคุ้มหลวง เพ่ือให้บุตรหลานของ เจ้าพ่อได้เรียน แล้วขยาย
รับเด็กที่อยู่บริเวณใกล้ ๆ ด้วย โรงเรียนนี้ยังไม่มีชื่อแต่คนนิยมเรียกว่าโรงเรียนเจ้าชื่น ต่อมาย้ายโรงเรียน
มาอยู่ตรงหน้าคุ้ม และได้ชื่อว่า “โรงเรียนบุญทวงค์อนุกูล” ตามชื่อเดิมของ เจ้าพ่อบุญวาทย์ แต่ชาวบ้าน
มักเรียกว่า โรงเรียนหน้าคุ้ม ภายหลังโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
เมื่อปี พ.ศ. 2472 
          ปี พ.ศ.2475 สถานที่เรียน (บริเวณห้างกิมเซ่งหลี) คับแคบจนกว่าจะรองรับนักเรียนที่เพิ่มปริมาณ
มากขึ้น จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยปัจจุบัน)  
ในเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น และก่อสร้าง



อาคารเพ่ิมเติมตามลำดับเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษาและจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 
ในเนื้อท่ีที่ขยายออกไปเป็น 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา 
          ปี พ.ศ.2490 เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาของจังหวัดลำปาง และสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โดยใช้เงิน
งบประมาณและรายได้จากการจัดงานฤดูหนาวของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนด้วย  
      ปี พ.ศ.2544 ต่อเติมอาคารคุณากร สนับสนุนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบประมาณต่อเติม 1,700,000 บาท  มอบให้โรงเรียนวันที่  15  พฤษภาคม  2545 
 ปี พ.ศ.2547  โรงเรียนได้รับเงินบริจาค จากบุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคม
นักเรียนเก่าฯ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชน ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียน อาคาร
สมานฉันท์รังสฤษฎ์ 
 
2. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 1.2 ที่ตั้ง    เลขที่ 230 ถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง 
    จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ 054-230432 
    โทรสาร 054-222122 website : http://www.bwc.ac.th 
 1.3 สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 1.4 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นนักเรียนไป–กลับ และเป็น 

โรงเรียนสหศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความ
ถนัด ความสนใจและความต้องการดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ญี่ปุ่น 
3) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – จีน 
4) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – อังกฤษ 
5) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
6) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 
7) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น 
8) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – จีน 
9) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ไทย – สังคม 
 



 1.5 โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนตามโครงการพิเศษดังนี้ 
1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการ 
ภาษาอังกฤษ (English Prongram) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับ 
ผู้มีความสามารถทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Smart Science) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3) โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั้งแตป่ี
การศึกษา 2557 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2562 เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 –ม.5 

 1.6 จำนวนนักเรียน 4,033 คน (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563) 
1.7 ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
1.8 เขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 

1) ตำบลหัวเวียง 
2) ตำบลพระบาท ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ถนนลำปาง – แม่ทะ  
ด้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7 และหมู่ที่ 8 
3) ตำบลพิชัย ในเขตเทศบาลนครลำปาง หมู่ที่ 1, 2, 7 และหมู่ที่  15 

 1.9 ข้อมูลอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 380 V 3 F 4 W และไฟฟ้า ขนาด 220 V 
Single 2 W 
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ำดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค 
5) น้ำใช้ จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 



 1.10 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
เป็นรูปอักษรย่อ บ.ว. ภายใต้พระมหาพิชัย ด้านล่างเป็น                

          วัฒนธรรมองค์กร และมีชื่อโรงเรียนอยู่ข้างในแถบครึ่งวงกลม 
      
  
 1.11 สีประจำโรงเรียน สีแดง – สีขาว สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ  
       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 

1.12 คำขวัญ  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
1.13 ปรัชญา  วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม 
1.14 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นธรรมบูชา 
1.15 อัตลักษณ์  รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนเป็นผู้นำ 
1.16 วัฒนธรรมองค์กร สมฺมา วายเม เถว ปุริโส “เป็นคนพึงทำดีร่ำไป” จากรุ่น  สู่รุ่น 
1.17 ค่านิยมหลัก 1) นำอย่างมีวิสัยทัศน์ (VISION) 

2) จัดการโดยใช้ข้อมูลเท็จจริง (Management by Facts) 
3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Customer - Focused Excellence) 
4) ให้ความสำคัญกับบุคลากรและความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
(Valuing Staff Partners) 
5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporated  
Social Responsibility (CSR)) 

 
3. ข้อมูลผู้บริหาร 

3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ชื่อ – นามสกุล : นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 081-9504026  E-mail : Poonsakjit@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562 จนถึงปัจจุบัน 

3.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 4 คน 
1) ชื่อ – สกุล : นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา 
   โทร. 083-5151344  E-mail : Lai52@ymail.com 
   รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 



2) ชื่อ – สกุล : นายชาญเจริญ  ซื่อชวรกรกุล 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา 
    โทรศัพท์ 098-6851437,089-5543344 E-mail:Chansue99@gmail.com  
    รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ 
3) ชื่อ – สกุล : นายประกรณ์ ผันผาย 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
   โทรศัพท์ 084-8046565    E-mail : Prakorn_jom@hotmail.com 
   รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
4) ชื่อ – สกุล : นายทรงพล  เฟ่ืองฟู 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา 
    โทรศัพท์ 086-4202366  รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2563) 
4.1 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 4,033 คน  
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตาม เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

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

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

ตอนปลาย 48 759 1,172 1,931 
รวมทั้งหมด 98 1,754 2,279 4,033 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

4.2 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 - 2563 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตาม ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563 

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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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



 
 

5. ข้อมูลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2563) 
5.1 จำนวนข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 205 คน  
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนข้าราชการครู จำแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนข้าราชการครู 

บุคลากร รวม 
ชาย หญิง 

1 งานบริหาร 4 1 5 
2 งานแนะแนว 0 5 5 
3 งานห้องสมุด 1 1 2 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 11 17 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 35 50 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 17 29 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3 16 19 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 5 5 10 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4 5 9 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 16 21 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 9 29 38 
 รวมทั้งหมด 64 141 205 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียรู้
ปีกำรศึกษำ 2563

ชาย หญิง รวม



 
 

5.2 จำนวนข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561 - 2563 (รวมผู้บริหาร) 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนข้าราชการครู จำแนกตามระดับการสอน  ปีการศึกษา 2561 – 2563 

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 

 



 
 

 

 
 
5.3 จำนวนลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนลูกจ้างประจำ จำแนกตามตำแหน่ง ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ช่างไม้ 4 4 4 
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 
ช่างครุภัณฑ์ 1 1 1 
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ 1 1 1 

รวม 7 7 7 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามระดับการสอน
ปีการศึกษา 2561 - 2563
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนลูกจ้างประจ า จ าแนกตามต าแหน่ง
ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



 
 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีลักษณะ

ชุมชนเมืองตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด พ้ืนที่บางส่วนเป็นอุตสาหกรรมเซรามิค อาหารกระป๋อง 
อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมดประกอบพาณิชยกรรม  และเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาพ
เศรษฐกิจท้องถิ่น มีสถานที่ราชการสาคัญที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียน  เช่น โรงพยาบาล สถานีตารวจ 
วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยซึ่งเป็นพันธมิตร
สาคัญที่สุด 
 อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจ ศาสนาที่ประชากรรอบ
บริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาซิกข์ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตานก๋วยฉลาก ประเพณีล่องสะเปาเดือนยี่เป็ง 
ประเพณีแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ งานตีก๋องปูจา งานรถไฟรถม้าลำปาง 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ถึงระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ 
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 14,020 บาท 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ตัวเมือง มีวัดตั้งอยู่ใกล้หลายแห่งมีทั้งวัดของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาชิกข์ อยู่ใกล้สถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

7. อาคาร สถานที่ ห้อง (พิเศษ) โรงเรียน 
อาคารในโรงเรียน จำนวน 20 หลัง อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 17 หลัง 

ห้องพิเศษ 24 หลัง ห้องส้วม จำนวน 236 ที่ 
7.1 อาคารในโรงเรียน 

ที ่ อาคาร พ.ศ. หมายเหตุ 

1 อาคารกีรติคุณ 2490  
2 อาคารคุณากร 2496  
3 อาคารบวรวิทย์ 2526  
4 อาคารวิบุลพล 1 2516  

5 อาคารพิสิฐเมธี 2520  

6 อาคารกุศลเกษม 2522  

7 อาคารไวทยพิชญ์ 2526  

8 อาคารวิบุลพล 2 2526  

9 อาคารสำนักงานบุคคลและกิจการนักเรียน 2527  

10 อาคารประชาสัมพันธ์ 2529  

11 อาคารจิตรภัสสร์ 2533  

12 อาคารสมรรถเกียรติ 2534  

13 อาคารบุญชู ตรีทอง 2540  

14 ศูนย์ฝึกกีฬากรมสามัญศึกษา 2535  

15 ศาลาพระพุทธ 2536  

16 สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 2545  

17 อาคารประชาสัมพันธ์ 2546 ส่วนต่อเติม 

18 อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ 2548  

19 อาคารมานิต ธำรง 2557  

20 อาคารสโมสร เสือป่า 2562  

 

 

 

  



 
 

7.2 อาคารเรียน 

ที ่ ชื่อ แบบอาคาร ปีท่ี ก่อสร้าง จำนวนห้องเรียน จำนวนห้องพิเศษ 
1 แบบ 216 (อาคารคุณากร) 2496 4 12 
2 แบบ 424 ก (อาคารพิสิฐเมธี) 2520 19 5 
3 แบบ 318 ค (อาคารบวรวิทย์) 2526 17 5 
4 แบบ 318 ล (อาคารไวทยพิชญ์) 2526 16 5 
5 แบบ 324 ล (อาคารจิตรภัสสร์) 2533 20 4 
6 แบบ พิเศษ 2547 14 4 
 รวม 90 35 

 
7.3 อาคารประกอบ 

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 
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 ร้านสหกรณ์โรงเรียน ร้านค้า 2556 
11 ธนาคารโรงเรียน ธนาคาร 2556 
12 อาคารงานช่างอุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรม 2557 
13 อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน สำนักงาน 2545 
14 แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคาร 8 (สมานฉันท์รังสฤษฎ์) ห้องศูนย์ภาษา 2548 
15 แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น อาคาร 9 (อาคารอาคารมานิต

ธำรง) 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2557 

16 อาคารบุญชู  ตรีทอง หอประชุม 2540 
17 อาคารสโมสรเสือป่า ห้องจัดนิทรรศการ 2562 



 
 

7.4 ห้องศูนย์การเรียนรู้/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 
14 ห้องศูนย์ภาษาไทย 1 1 
15 ห้องศูนย์ภาษาไทย 2 1 
16 ห้องทัศนศิลป ์ 4 
17 ห้องดนตร ี 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 
 
 
 



 
 

7.5 ห้องส้วม 

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 (สมานฉันท์

รังสฤษฎ์) 
8 16 16 40 

12 แบบ สปช 605/45 - 5 5 10 
13 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ข้างห้องโสตฯ  - 52 - 52 
14 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ข้างห้องโสตฯ 6ที่/27 9 - - 9 
15 แบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียว (อาคารสมรรถเกียรติ) 

นักเรียนหญิง 
- - 22 22 

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

 รวม 50 109 77 236 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. ข้อมูลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
2 นายดรณุ ศิลปพงศ์พานิช ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ รองประธานกรรมการ 
3 พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ รองประธานกรรมการ 
4 นายบุญเลิศ แสนเทพ ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
5 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
6 นายวีระ ธีระวงศ์สกุล ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
7 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
8 นายเกรียงเดช สุทธภักติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
9 นายบริบูรณ ์ บุญยู่ฮง ผู้แทนผูป้กครอง กรรมการ 
10 พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
11 พระครูสุวิมลธรรมานสุิฐ  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
12 พระครูสิริรัตนโสภิต   ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
13 นายสุรัตน ์ ขัตติยากุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
14 นายสิงห์คำ สอนแปง ผู้แทนครู กรรมการ 
15 นายพูลศักดิ ์ จิตสว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

  



 
 

9. ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร 

ปีพุทธศักราช ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่ง 
2448 - 2450 นายหวาน วิทยาศรัย (พระยาวิทยาศรัย) ครูใหญ่ 

2450 - 2455 นายเสริม จันทร์เรือง (ขุนประพุทธนิติสาร) ครูใหญ่ 

2455 - 2460 นายระไว อรุณศรี (หลวงสุนทรเลข) ครูใหญ่ 

2460 นายถนอม จิราพันธ ์ ครูใหญ่ 

2460 - 2465 นายทองอยู ่ (ขุนอักษรสิทธิ์) ครูใหญ่ 

2465 - 2470 นายขุน มีนะนนัท ์ ครูใหญ่ 

2470 - 2475 นายถนอม วิเศษสมุน (ขุนวชิากิจพสิันท)์ ครูใหญ่ 

2475 - 2478 นายจรัล สุขเกษม ครูใหญ่ 

2478 - 2480 นายพนัธ ์ รัติกนก ครูใหญ่ 

2480 - 2486 นายวนั บุญฤทธิ ์ ครูใหญ่ 

2486 – 2487 นายระบิล สีตะสุวรรณ ครูใหญ่ 

2487 - 2491 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ ครูใหญ่ 

2491 - 2495 นายโชต ิ สุวรรณชิน ครูใหญ่ 

2495 - 2499 นายถิ่น รัติกนก อาจารย์ใหญ่ 

2499 - 2505 นายเฟ้อ พิริยะพันธ ์ อาจารย์ใหญ่ 

2505 - 2516 นายสุเชฏฐ ์ วิชชวุต อาจารย์ใหญ่ 

2516 - 2517 นายเจือ หมายเจริญ อาจารย์ใหญ่ 

2517 - 2522 นายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อำนวยการ 

2522 - 2532 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร ผู้อำนวยการ 

2532 - 2534 นายประสิทธิ ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ 

2534 - 2536 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง ผู้อำนวยการ 

2536 - 2541 นายสาหร่าย แสงทอง ผู้อำนวยการ 

2541 - 2547 นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการ 

2547 - 2549 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ ์ ผู้อำนวยการ 

2549 - 2555 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินนัท ์ ผู้อำนวยการ 

2555 – 2559 นายสาโรจน ์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการ 

2559 – 2562 นายสกล ทะแกล้วพันธุ ์ ผู้อำนวยการ 

2562 – ปัจจุบัน นายพลูศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการ 



 
 

10. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารอำนวยการและ

งบประมาณ 

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

1. กลุ่มงานสำนักงานบรหิาร

วิชาการ 

2. กลุ่มงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

4. กลุ่มงานวัดผล 

ประเมินผลและเทียบ โอน

ผลการเรยีน 

5. กลุ่มงานส่งเสริมความรู้

ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

1. กลุ่มงานสำนักงานบริหาร

ทั่วไป 

2. กลุม่งานโภชนาการโรงเรียน 

3. กลุม่งานพยาบาลและอนามัย 

4. กลุม่งานสวสัดิการ  

5.. กลุ่มงานประชาสมัพันธ ์

6. กลุม่งานยานพาหนะ 

7. กลุม่งานจัดระบบการบริหาร

และพัฒนาองค์กร  

8. กลุม่งานอาคารสถานที่  

9. กลุ่มงานตกแต่งภูมิทัศน์ 

นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

1. กลุ่มงานบริหารการเงิน

และบัญชี 

2. กลุ่มงานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์  

3. กลุ่มงานธุรการและงาน

บุคลากร 

4. กลุ่มงานแผนงานและ

งานประกันคุณภาพ  

5. กลุ่มงานระดม

ทรัพยากรและการลงทุน 

   

1. กลุ่มงานสำนักงาน

บริหารงาน  

   บุคคลและกิจการนักเรียน 

2. กลุ่มงานแก้ปัญหาและ

แผน 

3. กลุ่มงานเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 

4. กลุ่มงานส่งเสริม

พฤติกรรมนักเรียน 

5. กลุ่มงานระดับชั้น 

6. กลุ่มงานเวรยามและ

รักษาทรัพย์สมบัติของ

ราชการ 

สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

มูลนธิิบุญวาทย์วิทยาลัย คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมนกัเรียนเก่าบุญวาทย์ คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 



 
 

11. แผนผังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
  



 
 

บทที่ 2 

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ทิศทาง แนวทาง การพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ  
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา  
เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 3. 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทำงาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2   การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  

      ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 



 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

และบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3R+8C+2L 
    สำหรับศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคียง  
    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 

กลยุทธ์ 
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 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งแต่
ร้อยละ 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.)



 
 

ตาราง แสดงแผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
3R+8C+2L 

1.เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้พัฒนาหลักสูตร และจัด 
การเรียนรู้ 

1) ร้อยละของครูนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้มาใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 70 
2) ร้อยละของครูมีสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุก
เวลา 

55 

3) ร้อยละของครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนรู้ระดับดี 10 
4) ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระในระดับดี
มาก 

75 

2.เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
3R+8C+2L ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
ของนักเรียน  

1) ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 3R+8C+2L และปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดี 

60 

2) ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 3R+8C+2L ของแต่ละหลักสูตรในระดับดี 40 
3) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการในระดับประเทศ 10 
4) ร้อยละของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครู 

70 

5)ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถนะในการอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณระดับดี 50 
6) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากครูว่าเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ 
  

70 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

3.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรและกระบวนการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1) ร้อยละผลิตภาพของโรงเรียนทีน่ักเรียนจบหลักสูตรตามกำหนดเวลา     80 
2) ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนแต่ละหลักสูตรลดลง   

2 

4.เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและ
สมรรถนะหลักของครูให้แข็งแกร่ง 

1) ร้อยละของครูที่มีสมรรถนะจัดการเรียนรู้สอด คล้องกับหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ 70 
2) ร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจต่อหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 80 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะท่ีสำคัญ ได้แก่ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลัง 
การคิดขั้นสูง การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ทักษะชีวิต 

50 

5.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีของนักเรียน  

1) ร้อยละของนักเรียนมีผลงานสะท้อนถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
นำเสนอ คิดสร้างสรรค์งานของแต่ละหลักสูตร(ทั้งกลุ่มและรายบุคคล) 

30 

2) ร้อยละของนักเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสรรค์งาน  

15 

6.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด      

1) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด 85 
2) จำนวนรางวัลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2 

7.เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 20 
2) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่จัดโดยโรงเรียน 25 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

3) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 95 
8.เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย       

1) ข้อขัดแย้งทางความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนไทยที่นับถือศาสนา
และวัฒนธรรมต่างกัน 0 

 9.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมที่ดีตาม
มาตรฐาน สสส. 

1) ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดีตามมาตรฐาน สสส. 
85 

กลยุทธ์ที่ 2   
ยกระดับคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานให้เทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล   
  
  

1.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1) ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับ 3.5 ขึ้นไป  45 
2) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม .3 และม .6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป  

30 

2.1 หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 35 
(1) ห้องเรียนทั่วไป 35 
(2) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 40 
(3) ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 40 
(4) ห้องเรียน EP 35 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

2.2 หลักสูตรระดับชั้น ม.ปลาย 45 
(1)  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 35 
(2)  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ญี่ปุ่น 30 
(3)  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - จีน  30 
(4)  วิทยาศาสตร์ – อังกฤษ – คณิตศาสาตร์ 30 
(5)  ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 30 
(6)  ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 30 
(7)  ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น 30 
(8)  ภาษาอังกฤษ – จีน 30 
(9) ภาษาอังกฤษ-ไทย-สังคม 40 
(10) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 40 
(11) ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 40 
(12) ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 40 

3) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาระดับสูงขึ้น 90 
4) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนและ   แก้ปัญหา  

80 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

5) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากโครงการและสาระการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

10 

6) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สนใจ 80 
7) ร้อยละความนิยมของนักเรียนต่อหลักสูตร/บริการการศึกษาที่สำคัญ 80 
8) ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและบริการการศึกษาที่สำคัญ 80 
9) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสนับสนุนสำคัญที่โรงเรียนจัดให้ เช่น การสอนเสริมจาก
วิทยากรภายนอก กิจกรรมต่าง ๆ 

80 

10) ร้อยละของนักเรียนปัจจุบันและอดีตมีความผูกพันต่อโรงเรียน 80 
11) ร้อยละของนักเรียนปัจจุบันและอดีตมีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
โรงเรียนในระดับดี 

75 

2.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ  
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร/
นำเสนออย่างน้อย 2 ภาษา   

1) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/อ่าน/ /เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก 

20 

2) ร้อยละของนักเรียนชั้น  ม.ต้น  และ ม.ปลายมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อดิจิตอลทางวิชาการ ที่จัดทำโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการ
สำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน)  

10 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

3) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลายที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/เขียนภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา      

5 

4) ร้อยละของนักเรียนชั้น  ม.ต้น  และ ม.ปลายมีผลงานการเขียนรายงาน เชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อดิจิตอลทางวิชาการ ที่จัดโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการ
สำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 

10 

5) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.ต้นที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR ที่มีระดับคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 

60 

6) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศที่ 2        
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ   

60 

7) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาไทย / ภาษา อังกฤษในการสื่อสารผ่านการประเมิน
จาก ครูได้ระดับดี 

80 

8) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ 

5 

9)ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ   และภาษาต่างประเทศที่ 2 อื่น ๆ       
ในการสื่อสารได้ดี 

80 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

10) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ 

5 

11) ร้อยละของหนังสือในห้องสมุดมีหนังสือ / ตำราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลทั้ง
ในและต่างประเทศเพียงพอให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

70 

3.เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้
นักเรียนมีความคิดก้าวล้ำหน้า 

1) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.ต้น และม.ปลายมีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ด้าน 
ICT, ioT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้าร่วมหรือ
แสดง /ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภาย นอก (เขตพ้ืนที่.กศ./
หน่วยงานต่างๆจัดแสดง/ประกวด/แข่งขัน)              

10 

2) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย
จากเครื่องมือกลางตั้งแต่ร้อยละ50 เน้นการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
วิจารณญาน และความสามารถเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยสพฐ. (ถ้ามี)  

50 

3) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากครูว่าเปน็ผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้( Critical Thinking and Problem Solving)    

50 

4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากครูว่าเปน็ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

50 

5) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากครูว่าเปน็ผู้มีภาวะผู้นำและให้ความร่วมมือทำงาน   
เป็นทีม (Collaboration Teamwork and Leadership) 

70 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

4.เพ่ือให้นักเรียนสามารถผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และ
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วย
ตนเอง 

1) ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่เป็นผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ  ได้จากการออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์  

10 

2) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ
ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่ได้รับการประเมินจากครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดงผลงานประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้น  

20 

3) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และ
ภาษา ต่างประเทศที่นักเรียนชั้น ม.ต้น และม.ปลายที่ได้เข้าร่วม/แสดง/         
ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

20 

4) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (IS) ของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลายที่
จัดทำขึ้น ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 

20 

5.เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก  

1) ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS3) เกี่ยวกับกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.
ปลายที่นักเรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเองผ่านการประเมินในระดับดีจากครู/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนในระดับดี (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจำปี) 

20 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

2) ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS3) เกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.
ต้น และ ม.ปลายได้ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเองได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก(เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่างๆ จัดเวทีการแสดง/แข่งขัน) 

20 

3) ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศอ่ืนที่นักเรียนสนใจของ นร.  ชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่เข้าร่วม/คัดเลือกให้เข้าร่วม
แสดงแข่งขัน หรือได้รับรางวัลแข่งขัน/ประกวดจากเขตพ้ืนที่/หน่วยงานต่างๆ)    

20 

กลยุทธ์ที่ 3  
ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพครู 

1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของครู 
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางอาชีพ สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1) ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

60 

2) ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75 
3) ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 75 
4) ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

75 

5) ร้อยละครูเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาและได้รับวุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่แสดงถึงการ
ผ่านการประเมิน/ทดสอบทางสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี 

100 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

2.เพื่อพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

1) ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

80 

2) ร้อยละของครูได้รับการเลื่อนตำแหน่งวิทยะฐานะสูงขึ้น 3 
3) ร้อยละของครูที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม/ประกวดแข่งขันที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูในระดับ 

ภูมิภาคและประเทศ 
5 

4) ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย/โครงงาน/ หนังสือ บทความหรือรับเชิญเป็นวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  

3 

6) ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน 30 
7) ร้อยละของครูที่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ทั้งช่องทางในระบบออนไลน์ (online) และ

ออฟไลน์ (offline) 
20 

8) ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 10 
9) ร้อยละของครูที่มีภาระงานการสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 75 
10)ร้อยละของครูมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมหรือบรรยากาศภายใน รร. 80 
11)ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ตามปัจจัยความผูกพัน 80 
12)ร้อยละของครูที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนระดับดี  
 

80 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

13) ร้อยละของครูบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของ
บุคลากร 

80 

14) ร้อยละของครูที่มีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน 85 
15)ร้อยละของครูที่มีความม่ันใจด้านสุขภาพ  85 
16)ร้อยละของครูที่มีความม่ันใจด้านสวัสดิภาพ 85 
17)ร้อยละของครูที่มีพึงพอใจของการสนับสนุนจากผู้นำ 85 
18)ร้อยละของครูมีความพึงพอใจต่อบริการ สิทธิประโยชน์และนโยบาย  85 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยแนวทางของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวน 
การบริหารจัดการด้วยธรรมภิบาล  

1) ร้อยละของครูนำเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติผ่านการ
จัดการเรียนการสอน (ความสำเร็จที่สำคัญตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ) 

85 

2) จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากกลยุทธ์ 1 
3) จำนวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบทั้งจากองค์กรภายนอกและการตรวจสอบภายในด้าน
การเงินและการบริหาร 

1 

4) ร้อยละของครู บุคลากรที่ประพฤติอย่างมีจริยธรรมในทุกด้านของโรงเรียน 100 
5)ร้อยละของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ผู้นำระดับสูงในระดับดี 

80 

6) ประสิทธิผล(ร้อยละ)ของการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 90 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

7) ประสิทธิผล(ร้อยละ) ของการบรรลุแผนปฏิบัติการ 95 
8) ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครองพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนใน
ระดับดี   

80 

9) ความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนโดยคิดจากการลงทุนของงบประมาณต่อหัวของนักเรียน
ลดลง(ร้อยละ) 

2 

10) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ/ภาวะฉุกเฉิน  0 
2.เพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับความ
ต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียน 

 1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทุกหลักสูตรอยู่
ในระดับดี    

65 

2) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า 50 
3) ร้อยละของกลุ่มนักเรียนตามหลักสูตรที่จบหลักสูตรแสดงถึงความสำเร็จตามข้อกำหนดที่
สำคัญของกระบวน การทำงานจำแนกตามหลักสูตรในชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย 

100 

3.เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 1) ร้อยละของครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

80 

 2)ร้อยละความพึงพอใจของครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู 

70 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

 
 3)ร้อยละของพ้ืนที่ในโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุม

พ้ืนทีข่องโรงเรียน 
80 

 4)ร้อยละของจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้อง Resource Center ของกลุ่มสาระ
มีอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทันสมัยเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

60 

4.เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษา
ผ่าน Social mediaทุกช่องทาง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักเรียนและครู  

1) โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค  ระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

1 แห่ง 

2) ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

10 

3) ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

5 

5.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เพียงพอมีความปลอดภัย สวยงาม 
ถูกอาชีวอนามัย และเอ้ือต่อการ

1) ร้อยละของครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

85 

2)โรงเรียนมีห้องทดลอง  ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ โรงเรียนมัธยม สพฐ. ในระดับ 5  

5 

3) ผลการประเมินของคณะกรรมการภายนอกฯ ในระดับ ดี 



 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) 
2564 

จัดการเรียนรู้   4) ร้อยละของครู / นักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่     80 
กลยุทธ์ที่ 5 
สร้างประโยชน์ให้ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม   

1.เพื่อให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งและ
ชุมชน มีบทบาทร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

1) จำนวนครั้งที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการสถานที่ท่ีอยู่ในการสนับสนุนด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  

15 

2) จำนวนครั้งที่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเข้ามาใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

15 

3) จำนวนครั้งที่ฝ่ายบริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 10 
4) จำนวนครั้งของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี ฯลฯ 

10 



 
 

บทที่ 3 
         การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สรุปงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

งบประมาณ รวมงบประมาณ หน่วย 

รวมทั้งสิ้น 49,323,320 บาท 
1. งบอุดหนุนรายหัว 14,694,80014,694,800 บาท 
2. งบสมาคม 2,904,0002,904,000 บาท 
3. งบรายได้สถานศึกษา 1,440,0001,440,000 บาท 
    3.1 เงินโรงอาหาร 1,240,0001,240,000 บาท 
    3.2 เงินรายได้ อื่นๆ 200,000200,000 บาท 
4. งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรีฯ) 3,684,2103,684,210 บาท 
5. งบบกศ. 25,680,06025,680,060 บาท 
    5.1  งบบกศ. ปกติ 17,422,56017,422,560 บาท 
    5.2  งบบกศ. ห้องเรียนพิเศษ 99,,177,75177,7500 บาท 
 

 

 

อุดหนุนรายหัว
30%

สมาคม
6%

รายได้ฯ
3%

เรียนฟรีฯ
8%

บกศ.ปกติ
36%

บกศ.พิเศษ
17%

แผนภูมิแสดงรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



 
 

 
1. งบอุดหนุนรายหัว 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน/คน/ปี รวมเงิน 
ม.1 687 3,500 2,404,500 
ม.2 697 3,500 2,439,500 
ม.3 718 3,500 2,513,000 

รวม ม.ต้น 2,102 3,500 7,357,000 
ม.4 653 3,800 2,481,400 
ม.5 645 3,800 2,451,000 
ม.6 633 3,800 2,405,400 

รวม ม.ปลาย 1,931 3,800 7,337,800 
รวมนักเรียน 

ม.ต้น และ ม.ปลาย 
4,033 - 14,694,800 

 ระดับ ม.ต้น  คนละ 3,500 x 2,102 = 7,357,000 บาท 
 ระดับ ม.ปลาย  คนละ 3,800 x 1,931 = 7,337,800 บาท 

 รวมนักเรียน  4,033 คน คิดเป็นเงิน = 14,694,800 บาท 

 2. เงินสมาคมผู้ปกครองและครู 

        เงินสมาคมคนละ 1,000.- บาท/ปี xจำนวนนักเรียน 4,033 (คิด 90% = 3,630 คน) 

         รวม 3,630,000.- บาท คิดเป็น 80% = 2,904,000 บาท 

 3. เงินรายได้สถานศึกษา 1,440,000 บาท 

  รายได้จากโรงอาหาร 1,240,000 บาท 

     (เงินประมูลโรงอาหาร   1,000,000  บาท,เงินบำรุงโรงอาหาร  8 เดือนๆ ละ 30,000  บาท)  

  รายได้จากเงินรายได้อ่ืนๆ   200,000 บาท 

 (ค่าเช่าสถานที่  200,000  บาท , เงินเหลือจ่ายปีเก่า - บาท) 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 



 
 

4. งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรีฯ) ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน/คน/ปี รวมเงิน 
ม.1 687 880 604,560 
ม.2 697 880 613,360 
ม.3 718 880 631,840 

รวม ม.ต้น 2,102 880 1,849,760 
ม.4 653 950 620,350 
ม.5 645 950 612,750 
ม.6 633 950 601,350 

รวม ม.ปลาย 1,931 950 1,834,450 
รวมนักเรียน 

ม.ต้น และ ม.ปลาย 
4,033 - 3,684,210 

 ระดับ ม.ต้น  คนละ 880 x 2,102 = 1,849,760 บาท 
 ระดับ ม.ปลาย  คนละ 950 x 1,931 = 1,834,450 บาท 
 รวมนักเรียน  4,033 คน คิดเป็นเงิน = 3,684,210 บาท 

 5. เงินบำรุงการศึกษา 

  5.1 เงินบำรุงการศึกษา (ปกติ) คนละ 5,400.- บาท/ปี x จำนวนนักเรียน 4,033 

    รวมเป็น 21,778,200.- บาท คิดเป็น 80%  = 17,422,560 บาท 

  5.2 เงินบำรุงการศึกษา (พิเศษ) รวม  10,197,500.- บาท 

  คิดเป็น 90% = 9,177,750 บาท 

    รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ งบประมาณ 100% งบประมาณ 90% หน่วย 
1. ห้องเรียนพิเศษ EP 4,475,000 4,027,500 บาท 
2. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 1,846,200 1,661,580 บาท 
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3,108,700 2,797,830 บาท 
4. ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 767,600 690,840 บาท 

รวม 10,197,500 9,177,750 บาท 



 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

รวม 

ม.1 30 25,000 30 25,000 1,500,000 
ม.2 31 25,000 30 25,000 1,525,000 
ม.3 27 25,000 31 25,000 1,450,000 

รวม 100% 4,475,000 
รวม 90% 4,027,500 

 

 

 โครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

รวม 

ม.1 36 5,700 36 2,700 302,400 
ม.2 36 5,700 36 2,700 302,400 
ม.3 36 5,700 36 2,700 302,400 
ม.4 30 8,000 30 7,000 450,000 
ม.5 31 8,000 30 7,000 458,000 
ม.6 29 - 31 1000 31,000 

รวม 100% 1,846,200 
รวม 90% 1,661,580 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

รวม 

ม.1 36 8,200 36 7,500 565,200 
ม.2 35 11,100 36 9,000 712,500 
ม.3 36 8,200 35 6,500 522,700 
ม.4 30 9,700 30 6,500 486,000 
ม.5 31 11,100 30 8,500 599,100 
ม.6 27 3,100 31 4,500 223,200 

รวม 100% 3,108,700 
รวม 90% 2,797,830 

 

 โครงการห้องเรียนพิเศษ คอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

จำนวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

รวม 

ม.4 30 9,000 30 6,000 450,000 
ม.5 31 5,600 30 4,800 317,600 
ม.6 26 - 31 - - 

รวม 100% 767,600 
รวม 90% 690,840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายจ่ายประจำ(งบกลาง) 
รายการ งบประมาณ หน่วย 

ค่าจ้างครูและบุคลากร 15,000,000 บาท 
ค่าจ้างครูและบุคลากร EP 2,500,000 บาท 
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โรงอาหาร 950,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า 6,000,000 บาท 
ค่าน้ำมัน 250,000 บาท 
ไปรษณีย์ 30,000 บาท 
โทรศัพท์ 50,000 บาท 
ประปา 40,000 บาท 
แข่งขัน ไปราชการ 2,000,000 บาท 
ค่ากระดาษไขและหมึก 1,059,300 บาท 
ค่าเอกสารโรเนียว 600,000 บาท 
งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 300,000 บาท 
งานยานพาหนะ 320,000 บาท 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 500,000 บาท 
พัฒนาบุคลากร 300,000 บาท 
ค่าเช่าระบบ Internet 789,000 บาท 
วันสถาปนา 200,000 บาท 
ค่าเช่าอุปกรณ์ ICT 955,000 บาท 
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 670,000 บาท 
ค่าจัดซื้อกระดาษA4 และหมึกพิมพ์ 1,230,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 33,743,300 บาท 
 
 
 
 
 

รายจ่ายประจำ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 

 
สรุปการบริหารงบประมาณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ภาระงาน งบประมาณ หน่วย 

งบวิชาการ      70% 11,834,808 บาท 
งบบริหาร       20% 2,187,210 บาท 
งบสำรองจ่าย  10% 1,558,002 บาท 

รวม 15,580,020 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหาร
20%

วิชาการ 70 %

ส ารองจ่าย
10%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการบริหารงบประมาณ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บริหาร

วิชาการ

ส ารองจ่าย



 
 

งบวิชาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ที่ กลุ่มงาน  

งบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บำรุงการศึกษา 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

สมาคม รายได้ เรียนฟรี 
บกศ.
ปกต ิ

บกศ.
พิเศษ 

1 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ  1,173,794  232,345   1,406,139 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 123,060     1,661,580 1,784,640 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ก 102,968      102,968 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ข    85,545   85,545 
5 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 60,854      60,854 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 201,653     2,797,830 2,999,483 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(งานคอมพิวเตอร์) 

    547,560 690,840 1,238,400 

8 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 166,619      166,619 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 304,325   36369   340,694 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละฯ 94,695   326,170   420,865 
11 งานบ้าน    56,210   56,210 
12 งานประดิษฐ ์    64,630   64,630 
13 งานธุรกิจ 38,180      38,180 
14 งานช่าง    106,345   106,345 
15 งานเกษตร    39,864   39,864 
16 งานห้องสมุด    260,652   260,652 
17 ศูนย์คอมพิวเตอร ์     300,000  300,000 
18 งานแนะแนว    23,818   23,818 
19 English Program      1,277,500 1,277,500 
20 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน    1,061,402   1,061,402 
 รวม 1,092,354 1,173,794  2,293,350 847,560 6,427,750 11,834,808 

 
 
 
 
 



 
 

งบบริหาร   โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ที่ กลุ่มงาน  

งบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บำรุงการศึกษา 

รวม 
อุดหนุน 
รายหัว 

สมาคม รายได้ เรียนฟรี 
บกศ.
ปกต ิ

บกศ.
พิเศษ 

1 กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ 10,380 241,469     251,849 
2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  5,999  601,860   607,859 
3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 144,764 1,182,738     1,327,502 

รวม 155,144 1,430,206  601,860   2,187,210 

 
 
 
          งบสำรองจ่าย   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ที่ กลุ่มงาน  

งบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บำรุงการศึกษา 

รวม 
อุดหนุน  
รายหัว 

สมาคม รายได้ เรียนฟรี 
บกศ.
ปกต ิ

บกศ.
พิเศษ 

1 สำรองจ่าย 1,558,002      1,558,002 

รวม 1,558,002      1,558,002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ งาน กิจกรรม 
ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระ งาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


