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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครูบุคลากรในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียนและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ผลการดําเนินงาน                      
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสูงจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวของอย่างยั่งยืน 
 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นชอบว่าเป็นรายงานประจําปีที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความสําเร็จตามที่โรงเรียนได้ตั้งเปูาหมาย
ไว้ และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมี
ความตัง้ใจ เสียสละและทุ่มเททั้งกาย กําลังใจ ในการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2563                  
ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา              
(สมศ.) ให้มีระดับคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ในการนี้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง                 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน และส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา (Self – Assessment Report : 

SAR) 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่1) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 3) มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และความโดดเด่นของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภาพนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทํางาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  และได้นําเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563                   
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยขน์ต่อการนําไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 
 
 
 

(นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

                  มีนาคม 2564 
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สารบัญ 
 หน้า 
คําปรารภ ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ซ 
สารบัญรูปภาพ ฎ 
บทสรุปผู้บริหาร ฏ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลท่ัวไป 1 
2. ข้อมูลบุคลกรทางการศึกษา 1 
3. ข้อมูลนักเรียน 3 
4. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 4 

ส่วนที่  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 6 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 33 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 39 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา   
ตารางสรุปผล และแนวทางพัฒนา 42 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 48 

ส่วนที่ 4 มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา  
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 50 
กระบวนการดําเนินงาน 50 
ผลท่ีเกิด 51 
ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา 55 

แหล่งอ้างอิง 
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 61 
ภาคผนวก ข ผลการจัดการศึกษา 68 
ภาคผนวก ค ข้อมูลระดับการศึกษา 110 
ภาคผนวก ง - ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ                     
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

181 

- มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 182 
- ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การใช้มาตรฐาน 184 
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 หน้า 
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

- ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง กําหนดค่าเปูาหมาย
ความสําเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เพื่ อ ก า ร ป ร ะกั นคุ ณภ า พ ภ า ย ใน  ข อ ง โ ร ง เ รี ย นบุญ ว า ทย์ วิ ท ย า ลั ย                         
ปีการศึกษา 2563 

185 

- การกําหนดค่าเปูาหมาย 186 
- ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายความสําเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา 187 
- คํ าสั่ ง โ ร ง เรี ยนบุญวาทย์ วิทยาลั ย  ท่ี  295 /2563  เรื่ อ ง                     

แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทําระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                        
ประจําปีการศึกษา 2563 

193 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 2 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน 3 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 3 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

4 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

4 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

4 

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

5 

ตารางที่ 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามมาตรฐาน 6 
ตารางที่ 9 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 42 
ตารางที่ 10 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 61 
ตารางที่ 11 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.1 62 
ตารางที่ 12 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.2 63 
ตารางที่ 13 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 64 
ตารางที่ 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
66 

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาํแนกตามโครงการพิเศษ                
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2563 

68 

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาํแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2563 

69 

ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาํแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) ปีการศึกษา 2566 

70 

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาํแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) ปีการศึกษา 2563 

71 

ตารางที่ 19 แสดงจํานวนักเรียนเข้าเลือกกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2563 72 
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บทสรุปผู้บริหาร 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวนนักเรียน 4,033 คน มีข้าราชการครู 
จํานวน 200 คน ผู้บริหาร จํานวน 5 คน ผู้ อํานวนการโรงเรียน คือ นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง                      
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจัดอันดับความโดดเด่น 1 ใน 10 ของประเทศ
ในความสําเร็จด้านผู้นําทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลําปาง และประเทศชาติด้วยรางวัล
โอลิมปิกวิชาการประเภท เหรียญทองชีววิทยา 2 ปีซ้อน เหรียญทองแดงและเหรียญเงินคอมพิวเตอร์
ในปี 2561 รางวัลโครงงานฐานวิจัยระดับนานาชาติ  รางวัลเหรียญทองและถ้วย Winner การแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ และผลการทดสอบ O-NET 5 วิชาหลักของ สทศ.ได้คะแนนเฉลี่ยสูงติดอันดับ    
TOP TEN ของประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภท ขนาดใหญ่  
ในปี  พ.ศ.  2560  และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  2  ปีซ้อน  ในปี  พ.ศ.  2560                              
และ พ.ศ. 2561 จึงเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองในจังหวัดลําปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเชื่อมั่น
ศรัทธาในสมรรถนะและผลิตภาพของโรงเรียนเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงและได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์                    
มูลนิธิบุญวาทย์ สมาคมผู้ปกครองครู และชมรมครู เก่าบุญวาทย์ องค์กรรัฐและเอกชนในจังหวัด 
ประสบผลสําเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยรางวัลทางวิชาการภายใต้ การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้แนวทาง
ของเกณฑ์การบริหารด้วยรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ค่านิยมวัฒนธรรมของโรงเรียน                           
และระบบการประกันคุณภาพมาบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงปี    
พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 ปรากฏผลการดําเนินงานที่เป็นเปูาหมายทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และด้านโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สําหรับมิติของกระบวนการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนได้เป็นกรอบ
การพัฒนา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา โดยให้โรงเรียนเป็นผู้กําหนดค่าเปูาหมายตามบริบท
ของโรงเรียน  ผลการดําเนินการที่ผ่านมาในช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา ในภาพรวม ผลการดําเนินงาน               
สูงกว่าเปูาหมายของโรงเรียนที่กําหนดทุกมาตรฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า  

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้งประเด็นหลักท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเด็น
หลักที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าผลการดําเนินการ สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่
ก าหนดทุกประเด็นพิจารณา และได้ค้นพบนวัตกรรมสําคัญที่ใช้เป็น HOW TO ของโรงเรียน 2 ชิ้น ได้แก ่

ประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  นวัตกรรม คือ การส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย PDSR 
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ประเด็นหลักที่  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นวัตกรรม คือ การส่งเสริม  
สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาด้วยโปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา   

พบว่าผลการดําเนินการ สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดทุกประเด็นพิจารณา  สําหรับ
นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหาร คือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยเกณฑ์การบริหารรางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ.โดยมีรางวัล และเกียรติบัตร  IQA AWARD และหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติ
ดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ. เป็นหลักฐานแสดงความสําเร็จด้านการบริหารจัดการ 

3. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย                
5 ประเด็นพิจารณา พบว่า ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดทุกประเด็น
พิจารณา สําหรับนวัตกรรม ได้แก่ หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการวิจัย ปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   (Creative Professional 
Learning Community Classroom Action Research Bunyawat Witthayalai School : CPLC 
CAR BWS.)  และเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ซึ่งได้รับการ
เผยแพร่และนําไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ 

 นอกจากนี้ ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปรากฏผลการดําเนินการเป็นที่
ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ คือ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เหรียญทองโอลิมปิก
วิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ  เกิดจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่ง
ปรากฏอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน  

จากผลการดําเนินงานทั้ง 3 มาตรฐานและความโดดเด่นของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลมาจาก         
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นชอบที่จะใช้ระบบการบริหารจัดการระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
ที่เรียกว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)              
มาขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการประกันคุณภาพ ด้วยกลไกค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของคณะครู 
บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  โดยหลักการสําคัญที่ใช้ เป็นกุญแจนําไปสู่ความสําเร็จ                          
(Key Success) ในการดําเนินงาน คือ เป้า – แผน – ผล  ที่แสดงถึงกระบวนการสําคัญ และผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นําเสนอรายละเอียดในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน และ
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจาก IT-Based ของโรงเรียน จากWEBSITE : http://www2.bwc.ac.th/sar/ 
 
 
 
 
 
 

http://www2.bwc.ac.th/sar/
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แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงข้ึน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3  มาตรฐาน  ในแผนปฏิบัติการ โรงเรยีนบุญวาทย์

วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2563  
แผนปฏิบัติการที่ 1 ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   

- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 

แผนปฏิบัติการที่ 2 ชื่อโครงการ : ยกระดับบริหารจัดการ  
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการที่ 3 ชื่อโครงการ : PLC สู่การเรียนการสอน/PLC (Log Book) 8กลุ่มสาระฯ/งาน 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                   

เป็นสําคัญ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานและประวัติของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

ชื่อผู้อํานวยการ นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 
 ที่อยู่  เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท์ :  054 230 432  โทรสาร : 054 222122  E-mail : 
bws_a@gmail.com 
 เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษา และมีการจัดการเรียน 

การสอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2561 
และในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน                     
(แผนการเรียน) ความสนใจและความต้องการดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 2) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ญี่ปุุน 
 3) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – จีน 
 4) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – อังกฤษ 
 5) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
 6) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 
 7) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุุน 
 8) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – จีน 
 9) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ไทย – สังคม 

และได้ทําการเปิดสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ (ห้องพิเศษ) ดังนี้ 
1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการภาษาอังกฤษ (English Program)                      
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted 
Math) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3) โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู้
มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                     
(Smart Science) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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4) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
5) โครงการห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 จํานวนนักเรียน  4,033  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563) 
 ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 เขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
    1) ต าบลหัวเวียง  ทุกหมู่บ้าน 
    2) ต าบลพระบาท หมู่ที่ 1,2,3,5,6 
    3) ต าบลพิชัย  หมู่ที่ 1,2,7,15 
 ข้อมูลอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

1) ไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูาขนาด 500 KVA จากการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค โดยใช้ไฟฟูาแรงสูงขนาด 380 V 3 F 4 W และไฟฟูา 220 V Single 2 
W 
 2) น้ําใช้และน้ําดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายใน
โรงเรียน 
 3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

 คําขวัญ   เรียนดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม 
 ปรัชญา   วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม 
 อัตลักษณ์  รักการทําดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนเป็นผู้นํา 
 วัฒนธรรมองค์กร  สม.มา วายเม เถว ปุริโส “เป็นคําพึงทําดีร่ําไป” จากรุ่น สู่รุ่น 
 ค่านิยมองค์กร  1) นําอย่างมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
    2) จัดการโดยใช้ข้อมูลเท็จจริง(Nanagement by Facts) 
    3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Customer-Focused  

Excellence) 
4) ให้ความสําคัญกับบุคลากรและความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
(Valuing Staff Partners) 
5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporated 
Social Reponsibility (CSR)) 

 

1.2 ข้อมูลบุคลกรของสถานศึกษา 
 จํานวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
พนักงานราชการ 

 (คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ (คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

จํานวน(คน) 5 200 - 22 4 86 317 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหารการศึกษา 37 18.14 
ภาษาไทย 15 7.35 
วิทยาศาสตร์ 32 15.69 
คณิตศาสตร์ 20 9.80 
สังคมศึกษาฯ 25 12.25 
ศิลปศึกษา 12 5.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 4.41 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 5.39 
ภาษาต่างประเทศ 38 18.63 
งานแนะแนว 3 1.47 
งานห้องสมุด 3 1.46 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)................................... 0 0.00 

รวม 205 100.00 
(ที่มา : งานบุคคล) 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียน ปีการศึกษา 2563 มีจํานวนทั้งหมด 4,033 คน 

 ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 310 377 687 17.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 341 356 697 17.28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 344 374 718 17.80 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 50 995 1,107 2,102 52.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 260 393 653 16.19 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 249 396 645 15.99 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 250 383 633 15.70 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 48 759 1,172 1,931 47.88 
รวมทั้งหมด 98 1,754 2,279 4,033 100.00 

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1.5.1 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563                     

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                

ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 71.38 55.18 54.29 
ภาษาอังกฤษ 53.76 34.14 34.38 
คณิตศาสตร์ 47.15 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 40.52 30.17 29.89 

  
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563  
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 73.23 71.38 
ภาษาอังกฤษ 51.17 53.76 
คณิตศาสตร์ 49.64 47.15 
วิทยาศาสตร์ 38.99 40.52 

  
1.5.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563                     

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                

ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 60.05 45.22 44.36 
สังคมศึกษาฯ 44.03 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ 45.61 29.73 29.94 
คณิตศาสตร์ 45.92 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 45.54 33.04 32.68 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563  

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย  58.58 60.05 
สังคมศึกษาฯ 45.18 44.03 
ภาษาอังกฤษ 46.68 45.61 
คณิตศาสตร์ 46.74 45.92 
วิทยาศาสตร์ 41.40 45.54 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ตารางท่ี 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 93.07 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 92.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 94.02 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเยี่ยม 93.18 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการด าเนินการ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการด าเนินงาน 
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย                   

เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ รักการเรียนรู้  ใฝุรู้ ใฝุเรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ อีกทั้งครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การ อ่าน ฟ๎ง พูด เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและดําเนินการตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                     
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดเปูาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา                 
และมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานอย่างชัดเจน  

ผู้ เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ที่ ให้
สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมีความรู้
ความสามารถรอบด้าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ระดับประเทศ  นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ป๎ญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันได้  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนําเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีวิสัยทัศน์และกระบวนการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน                
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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1. จัดหลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (smart science) โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์                   
(Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการเรียนร่วม
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติท่ัวไป 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนําเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การ 
ประมวลผลจัดทํารายงานผลการเรียน และการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

4. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ตามความสามารถ ของตนเองทั้งใน 
ระดับโรงเรียนและระดับชาติ เช่น เป็นศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ChulalongkornUniversity Test of English Proficiency) หรือ CU–TEP ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเป็นประจําทุกปี 
เป็นศูนย์รับสมัครและเป็นสถานที่สอบประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ 
ม.ต้น              ของ สสวท. ศูนย์อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม                          The Geometer's Sketchpad (ESP)และศูนย์คณิตศาสตร์ของกลุ่ม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยมีการกําหนดเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นําข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม มีการนําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มี
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการ ใช้
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมค่ายเพ่ิมพูนประสบการณ์นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

ภาคเหนือ 
- กิจกรรมสอบวัดแววภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมการนําเสนอผลงานของนักเรียน 
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- กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสําคัญต่างๆ 
- กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนสาขาต่างๆ 
- กิจกรรมจิตอาสาศิลป์ คิด-ดี BWS. 
- กิจกรรมยกระดับความสามารถวงโยธวาฑิตสู่ความเลิศ 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) 
จากแนวนโยบายและการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น 

ซ่ึงสนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 ของโรงเรียน ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เทียบเคียงมาตรฐาน                 
และส่งเสริมให้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และกลยุทธ์  ที่ 4 พัฒนา
ยกระดับนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล ตามตัวชี้วัด โรงเรียนมาตรฐานสากล                      
ทัง้ 5 เปูาหมายนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน โดยการจัด
กิจกรรมคา่ยคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
วัย เน้นให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการให้
คําปรึกษา ของงานแนะแนว และครูที่ปรึกษา ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมสามารถเลือกตัดสินใจแก้ป๎ญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนได้โดยสมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขงานแนะแนวของโรงเรียนมีกิจกรรม
การเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกวิชาเรียน
หรือแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต
ได้ รู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อรู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อ     
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้เช่น โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อโครงการบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนเพ่ือที่ปรึกษา                  
(YC-Youth Counselor) กิจกรรมช่วยเหลือด้านการเรียน การให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน
การศึกษาต่อการทํางานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน การติดต่อขอรับทุนทางการศึกษาการช่วยเหลือ
ด้านการปรับตัว ส่ ง เสริมทางด้านสติป๎ญญา ตลอดจนความเข้าใจในเรื่องความสามารถ                    
ของตนเองให้สามารถตัดสินใจเพ่ือมุ่งความสําเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถทั่วไป ความถนัด
เฉพาะคํานิยม การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและนักเรียนที่มีแนวโน้มของความเคลื่อนไหว                        
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทําให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
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2. ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักเรียนมีศักยภาพเป็น

พลโลกที่ดี นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝุเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ทุกคนและมีความสามารถในด้านทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารดีเยี่ยม การคิดคํานวณ                 
การคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์แก้ป๎ญหาได้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สําคัญ จําเป็น ร่วมทันรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่จบหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผลการทดสอบ O-Net เป็นไป
ตามเปูาหมาย นักเรียนมีความรู้  มีทักษะการดําเนินชีวิต เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เข้าใจตนเอง สามารถแก้ไขป๎ญหาและปรับตัวได้อย่างมีความสุข 
มีทัศนคติต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย รู้จักวิธี การ
เรียน การเลือกเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งผลคือนักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน            

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 

1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กําหนด (ระดับ 2.5 ขึ้นไป) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 84.79 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 86.41 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 84.27  

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 85.61 

1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 95.56 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 96.66 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 97.77 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 96.43 

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 94.25 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 94.36 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 95.35 

- ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 94.54 

1.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-Net) เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเยี่ยมและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 

4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์  

   
3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของนักเรียน 
1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ 
1.2 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ป๎ญหา 
1.3 มีความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม 
1.4 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน 
6. โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อ 
7. โครงการห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์  
8. โครงการนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร ์
9. โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
10. โครงการการพัฒนาทักษะฟง๎ 
พูด โดยครูชาวต่างชาต ิ
11. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
12. โครงการจัดการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
13. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน 
14. โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ สงูกว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าเปาูหมายที่สถานศึกษา
กําหนด 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ
และแก้ป๎ญหาได ้
4. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในการสรา้งนวตักรรม
และนาํไปใช้เผยแพร ่
  

สนองมาตรฐาน 
มาตรฐานที่1 คุณภาพ
นักเรียน 
 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 
กลยุทธ์ที ่1 การพฒันา
คุณภาพผู้เรียนในระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่1 ยกระดบัคุณภาพ
โรงเรียนเทยีบเคียง
มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้  ใน
ศตวรรษที่ 21 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
15. โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
16. โครงการกล้าใหม่ใฝุรู้ 
17. โครงการฟิสิกส์สัปปะยุทธ ์
1 8 .  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนสาขาต่างๆ 
19. กิจกรรมจิตอาสาศิลป์ คิด-ดี 
BWS. 
20. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp) 
 

 

4. จุดเด่น 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา

นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ในการจัดการศึกษาที่คุณภาพทําให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษาของนักเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งโรงเรียนมีการทดสอบการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน 

ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียนประสบ
ความสําเร็จหลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถสรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟ๎งดูเขียนสื่อสารและการคิดคํานวณ ในระดับ ดีเยี่ยม ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่
ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ตนเองอยู่ในระดับสูงขึ้น เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน               
มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ดีคํานิยมที่ดีของโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
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8.โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
ทั้งระดับจังหวัดรดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 

9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นจํานวนมาก และมีการ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอ่ืน 

10.งานแนะแนวมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การศึกษาต่อทั้งการแนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญรุ่นพ่ี
ที่ประสบความสําเร็จ และวิทยากรในอาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน 

11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงานเพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ 

 
5. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่ งกว่าเดิม  เ พ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก  และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจํา ความ
เข้าใจ การนําไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้ 

 
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ  โดยจัดทํา 

แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มี มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้ เรียน                        
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ดังนี้ 

 
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบกลาง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และได้รับประสบการณ์ จากการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง  
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้น  
4. เพ่ือนําผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผล

ในระดับชาติ 
5. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้                            

ในศตวรรษที่ 21 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทบทวนการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าแบบสหวิทยาการ 
(Independent Study : IS) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการบันได 5 ขั้น  

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น
ระหว่างครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้ทบทวนการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ 
หรือเป็นแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน  

5. เพ่ือทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

 
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน ม. 3 และ ม.6 ให้มีศักยภาพเพ่ือคัดเลือกเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สสวท. และ สอวน.)  

2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัด
และ ความสนใจ  

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการค้นคว้า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และรู้จักปูองกันและแก้ไขป๎ญหา  

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับ ม.ต้น ให้มีทักษะอ่าน – เขียน ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้

ความสามารถทางวิชาการ  
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7. เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ป๎ญหาและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่ีีเรียนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent 
study : IS) ได้แสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการบันได 5 ขั้น  

2. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น 
ระหวางนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ  
4. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนสาระการศึกษาค้นคว้า

อิสระ และนักเรียน  
5. เพ่ือทบทวนการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าแบบสห

วิทยาการ(IndependentStudy : IS) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการ
บันได 5 ขั้น  

6. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอื่นให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. เพ่ือให้ทบทวนการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ 
หรือเป็นแนวทางเดี่ยวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน  

8. เพ่ือทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียน โดยแนวปฏิบัติในการ

พัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทําแผน
กิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรก
กิจวัตรประจําวันและการจัดการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การจัดทําโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่
กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคํานิยม 12 ประการมีระเบียบ 
วินัยโดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ บริจาคโลหิต วันไหว้ครูเป็นต้น และเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ               
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและ
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิป๎ญญาไทย ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้มีการดําเนินการจัดโครงการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นปูจาไหว้สาเจ้าพ่อบุญวาทย์กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พ้ืนเมืองการแสดงนาฏศิลป์  โครงการ
แบ่งป๎นน้ําใจ กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอนศีลธรรมโครงการบริการสังคม
ด้วยจิตสาธารณะ โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนําหลักปรัชญาของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคาร ในโรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดโครงการสร้างจิตสํานึกรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกฝ๎งจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมสร้างฝายกั้นน้ําร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาด เป็นต้นโรงเรียนได้จัดทําโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดโครงการแบ่งเป็นน้ําใจ โครงการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ผู้อื่น เช่นการบริจาคสิ่งของ ในสถานที่บ้านพักคนชรา การบริจาคเงินช่วยเหลือต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่าย
นักเรียนผู้นํา กิจกรรมปลูกฝ๎งความกตัญํูกตเวทิตาต่อครูอาวุโส เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการปลูกฝ๎ งนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
โครงการเพื่อปูองกันนักเรียน การจัดกิจกรรมปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข 

ได้ระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันใน
การที่จะปูองกันตนเองจากสิ่งที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย สิ่งที่ไม่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสถาบัน                    
มีจิตสํานึกและไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง             
มีอารมณ์สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ โครงการสุขภาพอนามัย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาสุขศึกษา-พละศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
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ที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็นสมาชิกที่ดี
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เช่นโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

โรงเรียนได้จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือ ส่งเสริม พัฒนา การปูองกัน และแก้ไขป๎ญหา
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง และโรงเรียนมีกระบวน
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน              
มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้                       
ทําให้เกิดผลต่อผู้เรียนดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพป๎ญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความ

เสียสละ เอาใจใส่ 
 โดยมีโปรแกรมเก่ียวกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน (SDQ) ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2563  

 
2. ผลการด าเนินงาน 
จากการที่โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึง

ประสงค์ ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดํารงตนอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เชื่อฟ๎งพ่อแม่ ครูผู้มีพระคุณ นักเรียนมีความประพฤติตนเป็นคนดี 
กิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตนตอบุคคลอ่ืน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน พูดจาสุภาพอ่อนโยน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝุ
เรียนรู้ มีระเบียบ วินัย มีความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อที่มีโอกาส มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ เหมาะสม และยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมด้วยความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว โรงเรียน สามารถปูองกันตนเองจากความเสื่อมเสียได้ รู้จักคบเพ่ือน หางไกลจากสิ่งเสพติด                          

และอบายมุขต่าง ๆ รู้จักการปูองกันตนเองจากการล่อลวงข่มเหง รังแกได้ มีสุขภาพแข็งแรง                        

มีอารมณ์สุขภาพจิตที่ดีอยู่ เสมอ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน                              

การทํากิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก              
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เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์ จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ  

 

3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาํหนด 
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเปน็ไทย 
2.3การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1. โครงการสร้างจิตสาํนึกความ
เป็นไทย 
2. โครงการสร้างจิตสาํนึกรักษา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการปลูกฝ๎งจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
4. โครงการแบ่งป๎นน้ําใจ 
5. โครงการพัฒนานักเรียน 
6. โครงการบริการสังคมด้วยจิต
สาธารณะ 
7. โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา 
8. โครงการปลูกฝ๎งนักเรียนให้มี
สุนทรียภาพ 
9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการนําหลักปรัชญา
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
11. โครงการพัฒนาการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
12. โครงการสุขภาพอนามัย 
13. กิจกรรมปลูกฝ๎งความ
กตัญํูกตเวทิตาต่อครูอาวุโส 
14. กิจกรรมค่ายนักเรียนผู้นํา 
15. กิจกรรมจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
16. กิจกรรมกิจกรรมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ระดับชัน้ ม.1 และ ม.4 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสงัคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทํางาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชัน้ทีสู่งขึ้น และการทํางาน
หรืองานอาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคา่นยิม
ที่ดีสูงกว่าเปาูหมายทีส่ถานศึกษา
กําหนดเป็นแบบอย่างได ้
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญ๎ญาไทย 
5. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมสูงกว่าเปาูหมายที่
สถานศึกษากาํหนด 

สนองมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
นักเรียน 
 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
สนองกลยุทธ์สพฐ./โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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4. จุดเด่น 
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม    

ที่ดีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานได้รับรางวัลทางด้านการแข่งขันกีฬามากมาย ซึ่งเป็น
ประจักษ์ว่าเรามีคุณภาพทางด้านการเรียนทั้งด้านกีฬา มีความรู้และสามารถปูองกันตนเองให้
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและป๎ญหาทาง
เพศ เห็น คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะ
อันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่าง
สม่ําเสมอและซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจําวัน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการ
เรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่าง
เป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีการวางแผนการทํางานทําให้สามารถดําเนินการจนสําเร็จ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ําใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ รู้จักการปรับตัว มี
มารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ  
 - กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 - กิจกรรมพบพระชําระใจ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

 - กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 

 - กิจกรรมการทําความด ี

3. มีวินัย 

 - การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา 

 - การรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการแต่งการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 

4. ใฝุเรียนรู้ 
 - กิจกรรมการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

 - กิจกรรมคัดแยกขยะ 

 - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
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6. มุ่งม่ันในการทํางาน 

 - กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้นํา 

 - กิจกรรมมกีฬาสีภายใน 

7. รักความเป็นไทย 

 - กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
 - กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสํานึกรักความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

8. มีจิตสาธารณะ 

 - กิจกรรมธารน้ําใจจากพ่ีสู่น้อง 

 - กิจกรรมสาธารณะ 

9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 

 - กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมเทศกาลสงกานต์ 
 - กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก 

10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 - โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเปิดรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 - กิจกรรมส่งเสริมออกกําลังกาย 

 - กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 

5. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ  โดยจัดทํา 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้ 

 
   ชื่อโครงการ  : กิจการนักเรียน 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                   
และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และชุมชน 

2. นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
ปกครองตนเอง และประสบความสําเร็จ ในชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 
   ชื่อโครงการ  : โรงเรียนคุณธรรม 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม สร้างความรู้สึกรับผิดชอบ และภูมิใจในการทําความ  

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่ง
คุณธรรม  

3. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน  

 
 ชื่อโครงการ  : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ  
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2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. เพ่ือปลูกฝ๎งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดี
งามของไทย  

4. เพ่ือให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม  

5. เพ่ือให้นักเรียนนําความรู้ด้านมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นตัวแทนเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้แก่
เพ่ือน และบุคคลในครอบครัว 

 
ชื่อโครงการ  : สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
- วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดจํานวนนักเรียนที่ทําผิดระเบียบของโรงเรียนให้น้อยลง ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

 

ชื่อโครงการ  : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
- วัตถุประสงค์ 

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมนักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดี
งามการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่างทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
1. กระบวนการด าเนินการ 

1.1 วิธีการด าเนินงาน 
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสม

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารอํานวยการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป)ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน                     
และใช้การบริหารแบบ PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนกลยุทธ์และใช้กระบวนการนําวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ  PDSR (P=Plan 
วางแผน ,D=Do ปฏิบัติ,S=Study เรียนรู้,R=refine ปรับแต่ง ) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการ
ทํางานและให้การทํางาน มีประสิทธิภาพผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย โรงเรียนได้มีการดําเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการบุคลากร                    
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สถาพป๎ญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกําหนดู เปูาหมายกําหนด
พันธกิจ จัดทําแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือทราบป๎จจัย              
ที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและแผน
จังหวัด โดยเพ่ิมกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกการบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์คุณภาพ (OBECQA) มีกําหนดระยะเวลาและผู้ดําเนินการที่ชัดเจน มีการติดตามทบทวน
ผลลัพธ์และประเมินผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงเปูาหมายและกลยุทธ์ในปีต่อไปในก ารจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยคํานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนได้จัดทําโครงการยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
OBECQA ซึ่งมีกระบวนการในการนําวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการนําวิสัยทัศน์สู่
การปฏิบัติด้วยกระบวนการPDSR (P=Plan ,D=Do,S=Study,R=refine) 

กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ (Strategic Planning Process (SPP)) และการนําไปสู่การ
ปฏิบัติการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี โรงเรียน ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ทีมี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ได้แก่ คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน                      
ผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้รับทราบรายละเอียดและกรอบการดําเนินงาน                
โดยมีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ทุกกิจกรรม/ โครงการการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือ
เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณให้เป็นไปไปด้วย
ความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ทุกกิจกรรม/
โครงการมีการรายงาน ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการให้ผู้บริหารโรงเรียนรู้รับทราบ                
และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในครั้งต่อไปกระบวนการด้านการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
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นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ทุกคน และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทําแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดู
เปูาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานอย่างชัดเจนมีฐานข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน วิเคราะห์หลักสูตร 
การเรียนการสอน และมาตรฐานการศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่แข่งขันในเวที ต่าง ๆ การส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นต้น                 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป เช่น กิจกรรมงานวันวิชาการเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และแสดงศักยภาพของตนเองในแต่ละกลุ่มสาระฯตาม
ความสามารถของตนเอง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน             
มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน และสอนเสริมนักเรียน
ทั่วไปด้วย ส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศและระดับโลก เช่นงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน โอลิมปิกวิชากร เพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์สัปยุทธ์เป็นต้น การแข่งขันตามสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ              
ตามกลุ่มสาระกลุ่มงานของตนเองและตามความสนใจของครูและบุคลากรเอง ซึ่งผู้บริหารเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของครูและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้รับผิดชอบ อีกทั้งโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทําผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ครูได้ทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู่เสมอ มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา                 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เช่นการทําผลงาน
วิชาการการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งครูและบุคลากรและยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งสร้างความสุขกายสบายใจในการทํางาน โดยการสร้างแรงจูงใจ
และบรรยากาศในการทํางานที่ดี การสร้างให้ครูและบุคลากรมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริยธรรม เช่นโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกา ร
ปฏิบัติหน้าที่ของฝุายต่าง ๆ ในโอกาสที่มีการประชุมประจําเดือน มีการจัดสวัสดิการให้กับครูและ
บุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจ การสรรหาและยกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากร เช่น การจัด
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กิจกรรมคนดีศรีบุญวาทย์มีการปรับปรุงสถานที่ทํางานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่
ตรงกับความสามารถ มีการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
ครูผู้สอนด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ด้ านการเรียนการสอน มีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สําคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการนําผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนโครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม โครงการ
นิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน           
จัดหาเอกสารคู่มือสื่อการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนและผลงานวิจัยของครูส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยส่งครูเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มือ
อาชีพโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการเครือขายไร้พรมแดนเพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ             
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ มีทักษะตามมาตรฐานของครูสนับสนุนครูผู้สอนในการทําผลงานทาง
วิชาการการประกวดผลงานของครูผู้สอนด้านต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูประจําปี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ              
มีงานแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ มีการวางแผนงานและสารสนเทศ โดยได้ออกแบบฮาร์ดแวร์                   
และซอฟต์แวร์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ว่างกฎและขั้นตอน
รักษาความปลอดภัยทําให้สามารถปูองกันการใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปูองกันการเกิดไวรัส
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลลับต่าง ๆ ผู้ดูแลในส่วนการรักษาความปลอดภัยนี้ได้ใช้โปรแกรม 
Authentication ซึ่งเป็นระบบแสดงตัวตนการใช้ Internet ภายในโรงเรียนทําให้สามารถตรวจสอบ
ผู้ใช้ Internet ได้ในกรณีเกิดป๎ญหาเช่น การล่วงละเมิดหมิ่นประมาททางเว็บไซต์โดยทางศูนย์
คอมพิวเตอร์  ได้แจ้ งให้ครูบุคลากรได้ทราบโดยทั่วกันถึง เหตุผลของการติดตั้ ง โปรแกรม 
Authentication นอกจากนี้ระบบ Internet ทําการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสําหรับนักเรียน 
FIREWALL ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตสามารถในการตรวจจับ
และปูองกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในโปรโตคอล FTP, HTTP, IMAP, IMAPS, POP , POPS, SMTP                  
และSMTPS โดยได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSAด้าน Antivirus และสามารถupdate 
ฐานข้อมูลไวรัสฯ (virus signature) ผ่านเครือขาย Internet ได้โดยอัตโนมัติมีการตรวจสอบผู้ใช้ 
(User Authentication) กับฐานข้อมูลผู้ใช้ภายในตัวอุปกรณ์ผู้ใช้ใน RADIUS ใน LDAP                          
และWindows Active Directoryกรองข้อมูลทําการกรองและตรวจสอบ ค้นหาการฝาฝืนกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์ จากทั้งนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียนและปูองกันการใช้เทคโนโลยีในทางที่
ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ขัดต่อพรบ.คุ้มครองการกระทําความผิดเนื่องมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการใช้โลกไซเบอร์ผู้ใช้จะต้องทําการ log in ซึ่งจะมีการบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและจํากัดการใช้ให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการพัฒนา
ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กําหนด 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีวิธีการเพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้
งานสําหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ทางเว็บไซต์และทาง Facebook messages  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โปรแกรมการ
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ลงทะเบียนเรียนจะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนจัดกลุ่ม จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวก มี การบริการรั บส่ งข้อมู ลทางโทรศัพท์  ทํ า ให้ ชี้ แจงผู้ ปกครองใน เรื่ อ ง เร่ งด่ วน                             
รวมทั้ง มีโปรแกรมสําหรับการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร ให้ข้าวสารที่เข้าถึงชุมชนทางการประสาน
กับสื่อท้องถิ่น ผู้ปกครองจะได้รับฟ๎งเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียนและการบริการให้คําแนะนําที่จะนํา
กลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสําเร็จได้ ด้านการรักษาความลับของข้อมูลมีแนวทางเป็น
ระบบจากการกําหนดขั้นความลับในการเข้าถึงระดับของข้อมูล มีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับความลับ
ด้วยการกําหนดรหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้องวิธีการทําให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้
งานและวิธีที่ทําให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และได้กําหนดแผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
คณะกรรมการแผนงานสารสนเทศดําเนินการแก้ป๎ญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กําหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือสนับสนุน ครู
นักเรียนได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการ
HARDWARE และSOFEWARE  ให้มีความปลอดภัย ใช้งานงายและเชื่อถือได้ของอุปกรณ ์

ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีการทําให้มั่นใจวา
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง                 
เพ่ือตอบสนองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอุปกรณ์สํารองไฟฟูา 
APCSmart UPS 2200VA จํานวน 2 ชุด และAPC Smart UPS 1500VA  จํานวน 1 ชุด                      
สามารถสํารองกระแสไฟฟูาให้แก่ กลุ่ม SREVER จํานวน 6 เครื่องที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ      
และอุปกรณ์NETWORK ต่างๆโดยประมาณ 2ชั่วโมง เมื่อกระแส ไฟฟูาขัดข้อง นอกจากนี้ยังมี 
FirewallFORTINET FG600C-BDL  ทําหน้าที่ ดังนี้ 

1. ปูองกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน (AUTHENTICATION SERVER)               
ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของ UERS ทุกคน มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ของ UISER                            
(LOG FILE SERVER ) ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2. ปูองกัน VIRUS  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน ANTIVIRUS จาก ICSA Labs                          
สามารถUPDATE ฐานข้อมูล ANTIVIRUS และWEB FILTERING ผ่านทางอินเทอร์เนตอัตโนมัติโดย
จะมีการตรวจสอบการเข้าโจมตีของระบบทุก ๆ 3 วัน และมีเจ้าหน้าที่ดูและระบบผ่าน INTERNET 
และมีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้ความคุมระบบตลอด 24 ชั่วโมง 

การจัดสภาพแวดล้อม มีการจัดแบ่งอาคารเรียน อาคารประกอบการให้เหมาะสมกับการใช้
งาน การจัดแบ่งอาคารเรียนตามกลุ่มสาระหลักทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมอบหมายและกระจายอํานาจให้
หัวหน้ากลุ่มสาระดูแล ทั้งด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระฯ เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุด โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ E-CLASS   เป็นต้น ส่งเสริมส่วนงานภายในโรงเรียน 
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
ให้ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศที่
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เอ้ืออํานวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้  ในส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดห้องพัก/ห้องทํางาน มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ครูบุคลากรทํางานร่วมกันด้วยบรรยายกาศที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อบอุ่นมีความสุขโรง เรียน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากองค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน โดยมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาจัดตั้งเครือขายผู้ปกครอง 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เช่น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นต้น 

โรงเรียนมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ทุกปีและมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกปี  เ พ่ือการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้นําผลการติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการ
มาประกอบการพัฒนางาน มีการชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบเพ่ือ
ร่วมกันหาป๎จจัยที่เกี่ยวข้อง และป๎จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา 
ได้นําข้อมูลที่ได้ข้อสรุปไปพัฒนางาน และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการดําเนินงาน 
จากการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่ชัดเจน การดําเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ ในกรณี ที่มีป๎ญหาแต่ละกิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ                       
เกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนด โดยได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
และแผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพ
ท้องถิ่นและของโรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับเปูาหมาย
และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

2. การดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ ได้จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณ 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. การรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานแก่ผู้ปกครองนักเรียนวันประชุมผู้ปกครองได้ทราบผลการ 
ดําเนินงานการบริหารงบประมาณและการบริการโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอมุ่งเน้นผลงาน คือคุณภาพนักเรียนเป็นสําคัญ                              
มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรีย น
ตามความเหมาะสมและจัดได้ทั่วถึง ดังนี้ 
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1. การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
1) นํา ICT มาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ โปรแกรมบริหารควบคุมงบประมาณตาม

งานโครงการโปรแกรมบริหารพัสดุ โปรแกรมบริหารงานการเงิน 
2) จัดระบบควบคุมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้ าน

งบประมาณ การเงินและบัญชีสม่ําเสมอ 
3) ควบคุมการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบตามแนวปฏิบัติ

ของส่วนกลางและโรงเรียน 
4) จัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลงานการเงิน - บัญชี และงานพัสดุเพื่อจัดทําสารสนเทศ 
5) การตรวจสอบภายในจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบั ติหน้าที่

ตรวจสอบเงินและเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือรายรับสัญญารับรองการยืมเงิน                 
เงินงบประมาณยอดคงเหลือในสมุดเงินสด และหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 

6) จัดให้มีการประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการของโรงเรียน 
7) ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า                    

และบุคคลทั่วไป 
2. การติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนได้จัดทําโปรแกรมควบคุม

งบประมาณสําหรับการบริหารด้านการใช้จ่ายเงินตามแผน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ มีแผนงานควบคุมการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้
เป็นไปตามแผน/โครงการมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีระบบติดตามควบคุมเพ่ือให้งานดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 

การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง เกี่ยวกับการให้ 
บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร การให้บริการ                            
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการ
แก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนโดยจัดดําเนินการให้
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ มีห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเหมาะสม ทั้งเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่งอํานวย ความสะดวกประจําอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอ้ี ปูาย
นิเทศ อุปกรณ์ไฟฟูาครบถ้วนปลอดภัย สวนหย่อมที่สามารถให้นักเรียนชื่นชม พักผ่อน จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย มีการซ่อมบํารุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการปูองกันอันตรายที่
เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการมอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน 
สวนหย่อมประจําอาคารเรียน โดยคํานึงถึงความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย            
ทุกอาคารเรียนนอกจากจะมีนักการภารโรงแม่บ้านประจําอาคาร รับผิดชอบแล้วโรงเรียนยังแต่งตั้ง
หัวหน้าอาคารเรียนประจําทุกอาคารเรียน ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบํารุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ดูแล บํารุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ระบบน้ํา ไฟฟูาภายใน และภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้มั่นคงปลอดภัย            
พร้อมใช้งาน 
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1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 2  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์

1. มีเปูาหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาํหนด
ชัดเจน 
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3. ดําเนินงานพฒันา
วิชาการที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 

1. โครงการยกระดับบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
3. โครงการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
4. โครงการชุมชนสัมพันธ ์
5. พัฒนาศูนย์ค้นคว้าเพื่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ 
ECLASS 
7. โครงการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ 
8. โครงการพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
9. โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ 
10. พัฒนาบุคลากรครสูู่ศตวรรษที่ 21 
11. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้  
12. โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
วิชาชีพ 
13. พัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ IT 
14. ยกระดับคุณภาพห้องสมุดสู่
มาตรฐานสากล 
15. สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
16. ยกระดับภาษาอังกฤษ 

1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่
สถานศึกษากาํหนดชดัเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เปน็ไปได้ใน
การปฏิบัติ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีการนํา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
3. ดําเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกบัชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได ้
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพือ่พัฒนางาน 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

สนองมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และการจัดการ 
 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจ มีเปูาหมาย มีกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยระบบการบริการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) และการบริหารสถานศึกษา
ตรงกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปของแผนการศึกษาชาติ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียน สามารถนําโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากลผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
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เป็ นฐานคิดทั้ งด้ านวิ ชาการและการจั ดการผู้ บริ หารสามารถบริหารจั ดการการศึ กษา                                 
ให้บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับกับการกระจายอํานาจ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ              
ผลการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
อย่างเต็มที่ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู จึงทําให้ครูสนใจในการพัฒนา
ตนเองในการทําผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้นและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง 
ๆ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้รับผิดชอบ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อีกทั้งครูบุคลากรมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ครูทําผลงานทางวิชาการและทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู่
เสมอมีการดําเนินงานตามนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผนจัดทํา
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่ชัดเจน                 
การดําเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ในกรณี ที่มีป๎ญหาแต่ละกิจกรรม/
โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือให้ความรู้และบริการในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมให้บริการในด้านสถานที่ การจัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการอ่ืนๆ ที่ชุมชนร้องขอ จนเกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับ
และพึงพอใจ อีกท้ังมีความพร้อมในการพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของถานศึกษา  

จากการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA)               
มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่ชัดเจน

สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
3. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน                

เห็นความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน 

4. ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําในการทํางาน                              
และให้คําปรึกษาช่วยเหลือกับครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน 

5. ผู้บริหารเป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
6. ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
7 .  ผู้ บ ริ ห า ร เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก เ รี ย น                                  

และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
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8. ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน 
10. โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างดี เช่น สื่อ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง การจัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น และยังมีแหล่งเรียนรู้จํานวนมาก เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ห้องสมุด  เป็นต้น 

11. มีการสร้างเครือขายความร่วมมือของผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ในการร่วม
รับผิดชอบ และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

12.โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพของครูบุคลากร 

13. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและมีการจัดทํา 
รายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
 

3. จุดเด่น 
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปีการศึกษา 2560  
2) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 3 ปี ซ้อน 
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
3) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจําปี 2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 
4) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 
5) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์   มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน
เพ่ือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
6) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
7) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์,  ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 
8) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานปูายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2557 
9) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา
มาตรฐานประจําปี 2557 จากสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีนิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อ
เป็นจํานวนมาก มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศ
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ไทย ประจําปี 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลําดับที่ 6 มัธยมศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 
10) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา ( IQA AWARD) 
ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน 
11) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม ประจําปี พ.ศ. 2559 - 2563 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับบริบท 
และการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ  โดยจัดทํา 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ 

 
ชื่อโครงการ : ยกระดับการบริหารจัดการ 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน  
2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง พั ส ดุ  เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย                     

ถูกต้องตามระเบียบ  
3. มีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตาม

สถานการณ์และบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
4. เพ่ือสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ 

ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็นป๎จจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้เป็น
แหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ  

5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ  

6. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

7. เพ่ือให้การบริหารงานทั้ง 6 กลุ่มงาน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว 
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
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ชื่อโครงการ: ชุมชนสัมพันธ์ 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

 
ชื่อโครงการ: สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค์ 

1. ภายในโรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. อาคารสถานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
 

ชื่อโครงการ: งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้: 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ               
สมศ. สพฐ. และคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

1. กระบวนการด าเนินการ 
 1.1 วิธีการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการ
เรียน กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้มอบภารกิจที่สําคัญนี้ให้กับ                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผ่านนิเทศการสอนของโรงเรียน ได้นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน                 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่ง ฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคําครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้
นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพ่ือให้นักเรียนได้นําผลการเรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอน
มีการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเพ่ือพัฒนาการสอนหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน  

 1) กําหนดให้ครู ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่าง
หลากหลายและเป็นจริง และนําผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 

 2) กําหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณา
การการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิป๎ญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
และนําเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4) กําหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน    
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

 5) สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน  
รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขป๎ญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างสม่ําเสมอ  เช่น 

  - โครงการนิเทศการศึกษา 
  - โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  - โครงการPLC สู่การเรียนการสอน/PLC (Log Book) 8กลุ่มสาระฯ/งาน 
  - โครงการพัฒนา สื่อนวัตกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน CPLC และ DLTV 
  - โครงการสร้างจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  - โครงการสร้างสํานึกพลเมืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยโดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 

  - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
  - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน E-CLASS กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
  - โครงการพัฒนาชุมนุมคณิตศาสตร์ 
  - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
  - โครงการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ช่วงชั้น1-2 
  - โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ IT 
  - พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  - โครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) 
  - โครงการการปรับทัศนคติในชีวิตประจําวัน ด้วยศิลปะบําบัดเบื้องต้น                    

(Art Therapy )และกระบวนการให้คําปรึกษา 
  - โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่มืออาชีพ 

1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์

1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. โครงการนิเทศการศึกษา 
2. โครงการสร้างจิตสํานึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการPLC สู่การเรียนการสอน/
PLC (Log Book) 8กลุ่มสาระฯ/งาน 
4. โครงการพัฒนา สื่อนวัตกรรม 
งานวิจัยในชั้นเรียน CPLC และ 
DLTV 
5. โครงการสร้างจิตสํานึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
7. โครงการสร้างสํานึกพลเมือง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน 
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาํสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต
และมีการเผยแพร่ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ป๎ญญาท้องถิน่ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนาํผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  3 ด้านกระบวน
จัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
สนองกลยุทธ์สพฐ. 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่4 ยกระดับครู เป็นครู
มืออาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
 ห้องเรียน E-CLASS กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ชุ ม นุ ม
คณิตศาสตร์ 
12. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
14. โครงการสอบแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ช่วงชั้น1-2 
15. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
โดยใช้ IT 
16. พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
17. โครงการฝึกอบรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth 
Counselor) 
18. โครงการการปรับทัศนคติใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยศิลปะบําบัด
เบื้องต้น (Art Therapy )และ
กระบวนการให้คําปรึกษา 
19. โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ 

4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช า ชี พ ร ะ ห ว่ า ง ค รู แ ล ะ
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู 
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เกิดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วย
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง                
ทํ า ให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของผู้ เ รี ยนสู งขึ้ น  และเป็นตั วแทนในการแข่ งขันต่ า ง  ๆ                              
ทั้งในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลกครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากลครูผู้สอนมีการตรวจสอบ                   
และประเมินผลประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้                     
ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่งฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินคําครอบคลุม
พฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพ่ือให้นักเรียนได้นําผลการ
เรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน
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การสอนของตน เอง  และแก้ ไขป๎ญหาในการจัดการ เรี ยนการสอน เ พ่ือให้การ เรี ยนรู้                                    
ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยกําหนดให้ครูดําเนินการ ดังนี้ 

1. ครูมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและ
เป็นจริง เพื่อจําแนกผู้เรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ํา ทุกภาคเรียน และนําผลการศึกษา
มาพัฒนานักเรียน ดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  และครูที่ปรึกษา
ทุกคนได้ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนทุกคนอย่างครบถ้วนทุกปีการศึกษา  ดังแสดงในรายงานผลการประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นให้นักเรียนได้คิด 
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการบูรณาการการเรียนรู้
กับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนําเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4. ครูมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน โดยอิงพัฒนาการ
ของนักเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน                                         
ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5. ครมูีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรวมทั้งมีการ
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขป๎ญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุ่ม หรือรายบุคคล  ดังแสดงในทําเนียบงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
และมีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 
3. จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก
จากการประกวดแข่งขันท้ังในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย 

4. ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และ
แก้ไขปญ๎หาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการใช้สื่อ 

เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารสําหรับผู้เรียน เพ่ือสามารถ                  

ใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  โรงเรียนได้ดําเนินการ  โดยจัดทํา 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ : PLC สู่การเรียนการสอน/PLC (Log Book) 8กลุ่มสาระฯ/งาน 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการ

สอนมีคุณภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 

ชื่อโครงการ : นิเทศการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการนิเทศ
การศึกษาที่เหมาะสม  

2.เพ่ือสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถทําการนิเทศ และมีส่วน
ร่วมในการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  

3.เพ่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนําผล
การนิเทศภายในไปใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
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ชื่อโครงการ : พัฒนา สื่อนวัตกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน CPLC และ DLTV 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ :   มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและ DLTV  

2. เพ่ือให้ครูสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน 
สื่อนวัตกรรมและ วิจัยในชั้นเรียน  

3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการการปรับทัศนคติในชีวิตประจําวัน ด้วยศิลปะบําบัดเบื้องต้น                  
(Art Therapy )และกระบวนการให้คําปรึกษา 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในด้านความรู้                
ทัศนคติ และความสามารถในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาของสังคม              
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  
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มาตฐานการศึกษาโดยรวม 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ เป็นผู้นําในระดับประเทศที่จัดการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
OBECQA  โดยผู้นําระดับสูงได้ใช้กระบวนการนําวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR 
(P=Plan, D=Do, S=study, R=refine) ใช้กระบวนการกําหนดค่านิยม กําหนดตัววัดค่านิยมจากเกณฑ์
บริหารด้วยคุณภาพ OBECQA เพ่ือใช้สร้างเครื่องมือให้คณะครูได้ทบทวนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติมาเป็น
เวลานานและเกิดผลการดําเนินการที่ดี    ผู้นําระดับสูงสุดได้สร้างวัฒนธรรมผู้บริหารระดับสูงสุดจาก
รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง คือการช่วยเหลือให้กําลังใจและสร้างโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นน้องประสบผลสําเร็จในการ
นําโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ และเพ่ือสานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน การประสบ
ผลสําเร็จนับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้นําระดับสูงต่อการนําค่านิยมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย และจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษานั้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้
ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผลการ
ประเมินภาพรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                              
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม แบ่งเป็นประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา                  

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  การจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง มีค่ าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนเหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้สองภาษา ขึ้นไป                  
อยู่ในระดับดีเลิศนักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ                
สามารถแก้ไขป๎ญหาและนําไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนสามารถใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับดี เลิศ นักเรียนมีทักษะ
และเจตคติที่ดี ในการการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียง                      มากกว่าร้อยละ 100  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดการ                   
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลกที่ดี นักเรียนของ             
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอทําให้มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีความรู้และสามารถปูองกันนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี อยู่ในระดับ                 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย                        
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นักเรียนรู้จักวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬาสี การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอก การออกกําลังกาย รู้จักควบคุม รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอยอมรับฟ๎งความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ อ่ืน  รู้จักวิธีการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ                      
รวมทั้งรู้จักวิธีการปูองกันตนจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการระบบบริหารคุณภาพ

การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย โรงเรียนได้มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกําหนดูเปูาหมายกําหนดพันธกิจ 
จัดทําแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือทราบป๎จจัยที่                
เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                     
และแผนจังหวัด โดยเพ่ิมกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)                      
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการโดยการกําหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA และผู้บริหารระดับสูงได้ใช้กระบวนการ
นําวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, R=refine)                       
และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA   
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มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ                    
ยอดเยี่ยม มีการจัดการครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความ
เป็นมืออาชีพประสบการณ์ เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนสังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลายเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม              
โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ให้แนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียน 
คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทําแผนกิจกรรม/
โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก
จากการประกวดแข่งขันท้ังในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย 

4. ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง                   
และแก้ไขป๎ญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากการผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ดังนี้ 
 ตารางท่ี 9 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

สรุปผล แนวทางพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมี
คุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ในการจัดการศึกษาที่คุณภาพทําให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งโรงเรียนมีการ
ทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้
นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 3 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 7 คน ได้แก่  

1. เด็กชายธนบลูย์     ธิแก้ว 
2. เด็กชายพงศ์กฤต   บุญไทย 
3. เด็กชายสรสิช       ศรีวิเศษ 
4. เด็กหญิงนรมน      วัฒนพนม 
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   จันทร์พรมมิน 
6. เด็กหญิงศุภพิชญ์   ไชยตาล 
7. เด็กหญิงคุลิกา      ศรีคําชุม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 คน ได้แก่  
1. นายณัฐชนน      อินตาทิพย ์
2. นายธรรมสรณ์    ธรรมสรางกูร 
 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ควรพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม  เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก  
และ เพื่ อ เตรี ยมความพร้อมในการสอบ O-NET ใ ห้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 
โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การ
นําไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้ 
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สรุปผล แนวทางพัฒนา 
ดั ง นั้ น ก า รจั ด ก า รศึ กษ าที่ ที่ มี คุ ณภาพและ

ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จ
หลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถ
สรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟ๎งดูเขียนสื่อสารและ
การคิดคํานวณ ในระดับ ดี เยี่ ยม ส่ งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคํานวณ ตามเกณฑ
Nของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด 
ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับสูง
ขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ดีคํานิยมที่ดีของ
โรงเรียน 

6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 

7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

8.โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งระดับ
จังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 

9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
นักเรียนเป็นจํานวนมาก และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอ่ืน 

10.งานแนะแนวมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อทั้งการ
แนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง 
ๆ และการเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จ และวิทยากรใน
อาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน 
11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงาน
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
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วิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี   มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้มีน้ําหนัก 
ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้และสามารถปูองกันตนเองให้หลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและป๎ญหาทางเพศ เห็น คุณคําในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถ
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณคําใน
ศิลปะอันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ําเสมอ
และซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจําวัน นักเรียนโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็น
ขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข มีการวางแผนการทํางานทาํให้สามารถดําเนินการ
จนสําเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณคําร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจ
รู้จัก ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ 
การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ  
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมพบพระชําระใจ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมการทําความดี 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแนวทาง
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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3. มีวินัย 
- การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา 
- การรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการแต่งการให้

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
4. ใฝุเรียนรู ้
- กิจกรรมการอบรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
- กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้นํา 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
7. รักความเป็นไทย 
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
- กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา 
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสํานึกรักความ

เป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

ในและนอกโรงเรียน 
8. มีจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมธารน้ําใจจากพี่สู่น้อง 
- กิจกรรมสาธารณะ 
9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
- กิจกรรมเทศน์มหาชาต 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
- กิจกรรมเทศกาลสงกานต์ 
- กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก 
10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเปิดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- กิจกรรมส่งเสริมออกกําลังกาย 
- กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของ

นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรี ยญทอง  รา งวั ลสถานศึกษายอด เยี่ ยมประ เภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจําปีการศึกษา 
2557 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
2. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี 
2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 
3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขต    
บุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน 
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ 
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ English Program 
7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานปูาย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี 2557 
8. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานประจําปี 
2557 จากสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 
9. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอด 
นิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก                     
มี ชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โ ร ง เ รี ย นที่ ดี ที่ สุ ด ในประ เทศ ไทย  ประจํ า ปี  2558                   
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลําดับที่ 6  
10. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาและ
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 

ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับบริบท และการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 
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11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการ
คัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียนบรรลุผลเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ทํา
ให้ผู้เรียนได้รับรางวลัต่าง ๆ เปน็จํานวนมากจากการ
ประกวดแข่งขันทั้งในระดับจงัหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลก 
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนน้ผู้เรียนเปน็สาํคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสาํเร็จตาม
เปูาหมาย 
4. ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขป๎ญหาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และการใช้สื่อ เทคโนโลยี   ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการ
สื่อสารสําหรับผู้เรียน เพื่อสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
แผนปฏิบัติการที่ 1 : ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน ม. 3 และ ม.6 ให้มีศักยภาพเพ่ือคัดเลือกเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สสวท. และ สอวน.)  

2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัด
และ ความสนใจ  

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการค้นคว้า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และรู้จักปูองกันและแก้ไขป๎ญหา  

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับ ม.ต้น ให้มีทักษะอ่าน – เขียน ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้

ความสามารถทางวิชาการ  
7. เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ป๎ญหาและ

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
แผนปฏิบัติการที่ 2  : สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
- วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดจํานวนนักเรียนที่ทําผิดระเบียบของโรงเรียนให้น้อยลง ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติการที่ 3 : ยกระดับการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน  
2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง พั ส ดุ  เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย                     

ถูกต้องตามระเบียบ  
3. มีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตาม

สถานการณ์และบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
4. เพ่ือสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ 

ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็นป๎จจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้เป็น
แหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ  

5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ  

6. เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7. เพ่ือให้การบริหารงานทั้ง 6 กลุ่มงาน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว 

โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แผนปฏิบัติการที่ 4 : โครงการการปรับทัศนคติในชีวิตประจําวัน ด้วยศิลปะบําบัด
เบื้องต้น (Art Therapy )และกระบวนการให้คําปรึกษา 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในด้านความรู้                
ทัศนคติ และความสามารถในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาของสังคม              
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 4 
มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม 
กระบวนการด าเนินงาน 

การดําเนินการเป็นที่ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ คือ ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ  เกิดจากโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งปรากฏอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน  

1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 
และ Active Learning 

2. การพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการ และคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล                    
ด้วยกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ และกิจกรรมบันได 5ขั้น(IS1-IS3) 
 

 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย  
และ Active Learning 
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ผลที่เกิด 
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พ.ศ.2561 
- 2563 

พ.ศ.2561  
- 2563 

พ.ศ.2561  
- 2563 
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ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา  
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม 

ปีการศึกษา 2560 
 1. เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560               
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นายกิตติภูมิ เรือนสอน ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560               
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. นางสาวนุชวรา  มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช  ไชยราช ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 
กันยายน 2560 
 4. นางสาวนุชวรา  มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช  ไชยราช ได้รับรางวัล Prime Minister’s 
Youth science Award 2017 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. นางสาวชุติมา ไชยยากูล ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟูาเพชรรัตน ปีการศึกษา 2560 
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 6. เด็กชายพรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ  ด้านวิชาการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา    
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ  ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล 
 7. นายกิตติภูมิ  เรือนสอน  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับโล่รางวัลจากศาสตราจารย์กิตติ
คุณ ดร.วิษณุ เครืองาม วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล 
 8. เด็กหญิงพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                     
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 9. นางสาวอาณิก้า  ฮอร์แมน ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ                       
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 10. นางสาวชุติมา ไชยยากูล ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ                    
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 11. นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณอัตถ์  ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 12. นายกานต์  เตียสกุล, นายบรรพต  มามิ่ง,  นายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ และนางสาวรักษณาลี    
ช้ํ า เกตุ  นางสาวพรนภัส   ทาจินา  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาคเหนือ                              
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560 
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 13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินละปะ ,เด็กหญิงอริยพร  พุทธวงศ์ ,เด็กหญิงวรัญญา เชิงดี                     
และเด็กหญิงภาสินี  หอมนาน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ   การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560 
 14. นางสาวพิมพกานต์ สาปคํา และนายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ระดับภาคเหนือ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรยีน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 15. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์ และเด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่                 
1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2560 
 16. นายวชิรวิทย์  ดอนดี ,  นางสาวชุติมา ไชยยากูล , นางสาวธัญญารัตน์  รื่นเริง ,                        
นางสาวชมดาว  ทิพย์ศรีจันทร์ และนางสาวเพ็ญพิชา น้อยเครือ จัดทําโครงงานผลิตภัณฑ์จาก                 
สวนพฤกษ์  สานสัมพันธ์ภูมิป๎ญญา สืบสานงานตามรอยพ่อ  ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ                      
ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยภูมิป๎ญญาท้องถิ่น จากสวนพฤกษศาสตร์ ”                      
โครงการประกวด Bio Gang Challenge 2017 จัดโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 
 17. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ - แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่สากล ในงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ          
งาน Yi-Lan Internation Children’s Folklore  & Folkgame  Festival ประเทศไต้หวัน                 
ระหว่างวันที่ 2 ถึง 15  สิงหาคม 2560  (ครู 3 คน นักเรียน 7 คน รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ) 
 
ปีการศึกษา 2561 
 1. เด็กหญิงวิภาวี เถียรหนู ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561                
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นายธนดล ชมภูจันทร์  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 256 1                     
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เด็กหญิงวิภาวี เถียรหนู ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟูาเพชรรัตน ปีการศึกษา 2561 
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 4. เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 5. เด็กหญิงพาขวัญ ผันผาย ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ                      
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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 6. นายภูชนะ ชาวดง ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาต ุ
 7. นายบรรพต มามิ่ง   ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 8. นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ ,นางสาวอริยพร  พุทธวงศ์ ,นายบรรพต มามิ่ ง                    
และนายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจําปี 2561 
 9. เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร์,เด็กหญิงภัทรพร ลาดปาละ,เด็กหญิงแพรวเพชร                 
เพ็ชรสวัสดิ์ และเด็กหญิงพิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ 
และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                         
โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจําปี 2561 
 8. เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร์ และเด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 9. นางสาวพิมพกานต์ สาปคํา และนายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
 10. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ - แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่สากล ในงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 
งาน XXV. SUMMERFEST International Folklore Festival and Folk Art Fair ณ เมือง 
SZÁZHALOMBATTA-RÁCKEVE-TÖKÖL ประเทศฮังการี  ระหว่างวันที่ 12 ถึง 22 สิงหาคม 2561 
(ครู 7 คน นักเรียน 25 คน รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ) 
 11. นางสาวสุภัทราภรณ์  ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขัน                    
อ่านฟ๎งเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 
ประจําปี 25621 
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ปีการศึกษา 2562 
 1. นายพิศวัสต์ วรรณฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 เจ้าของภาพวาดที่ได้รับการ
คัดเลือก “ให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย
เข้ารับรางวัลและร่วมแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th 
International High School Arts Festival “On top of the world”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
ณ National Art Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน  
 2. นางสาวชุติมา ไชยยากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทํา
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “ วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน                      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือยกย่องและ
เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดําเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดด
เด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ               
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่               
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 3. เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันอ่านฟ๎งเสียง        
ระดับมัธยมศึกษาปีที่    1 -3 โครงการธนชาต  ริ เริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้ งที่  48                        
ประจําปี 2562 
 4. นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภู ,นางสาวธิญาดา อาษากุล ,นางสาวศุภิสรา ป๎ญดิษฐ์                        
และนางสาวกนกพร ขุนบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจําปี 2562 
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ปีการศึกษา 2563 
1. นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 

ได้ ค ะแนนร วมสู ง สุ ดภ าค เหนื อ  จ ากกา รแข่ ง ขั น เ คมี โ อลิ มปิ ก ระดั บ ช าติ  ค รั้ ง ที่  1 6                                
(The 16th Thailand Chemistry Olympiad : The 16th TChO) ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร  

2. นางสาวนิดานุช ตักเตือน และนางสาวณิชากร กาตาสาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน    
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
ประเภท Innovation และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมส่งผลงานในโครงการ                  
genius olympiad ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   

3. นางสาวนรมน วัฒนพนม และเด็กชายนนทกร วังตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/16  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Hong Kong International  
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2020   

4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์               
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตสาสตร์นานาชาติ รายการ Australian Mathematics 
Competition 2020 (AMC)  

5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับ 
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2563 (ระดับประเทศ)  

6. นายนันทิพัฒน์  บุญรัตน์ และนางสาวรติรัตน์  ภควิวัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การแข่งขันทักษะกระบวนแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศครั้งที่ 16  

7. เด็กหญิงแวววรรณลี พุฒิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับประเทศ โครงการประกวดภาพวาดประกอบหนังสือ “อ๊ิกคาบ็อก” วรรณกรรมเยาวชนเล่มใหม่
ของ    J.K. Rowling จากสํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์   

8. เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
1ประเภทแข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย และเด็กหญิงพิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทแข่งขันระยะทาง 1 
กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 ณ พัฒนา
สปอร์ตรีสอร์ทอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
   9. นายภานุวิชญ์ พลอยแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการประวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน พร้อมทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหมิง
ฉวน แห่งไต้หวัน มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหมิงฉวน แห่งไต้หวัน 

10. นางสาวสุรัมภา ตาไห้ และนางสาวกรกช อุ่นยานโกวิท ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
(ระดับชาติ) ในการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาญี่ปุุน 
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ภาคผนวก ก 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 79) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 - 69) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 - 59) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  5 (ร้อยละ 80) 
534564 109253 51813 27844 29588 125524 4.45 4 

ยอดเยี่ยม 
(88.98) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1   70.99 14.51 6.88 3.70 3.93 - 88.98 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เปูาหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85) 

406501 56217 18530 5753 2828 122473 4.75 5 
ยอดเยี่ยม 
(95.02) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.2   82.99 11.48 3.78 1.17 0.58 - 95.02 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย 

4.60 92.00 
5 (ยอดเยี่ยม 

(92.00) 
สูงกว่า 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 79) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 - 69) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 - 59) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดคาํนวณ 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 83.75) 
88638 17939 9157 4908 4882 125524 4.44 5 

ยอดเยี่ยม 
(88.77) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1   70.61 14.29 7.30 3.91 3.89 - 88.77 

1.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 

เปูาหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85) 

86121 19611 8549 4875 6081 125237 4.40 5 
ยอดเยี่ยม 
(87.92) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2   68.77 15.66 6.83 3.89 4.86 - 87.92 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5  (ร้อยละ 95) 
89925 17329 9594 4918 5358 127124 4.43 5 

ยอดเยี่ยม 
(88.56) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3   70.74 13.63 7.55 3.87 4.21 - 88.56 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95) 
91266 18184 7125 4202 4458 125235 4.50 5 

ยอดเยี่ยม 
(89.96) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4   72.88 14.52 5.69 3.36 3.56 - 89.96 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 82.50) 
86588 19315 9362 4993 4648 124906 4.43 5 

ยอดเยี่ยม 
(88.53) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5   69.32 15.46 7.50 4.00 3.72 - 88.53 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5  (ร้อยละ 100) 
92026 16875 8026 3948 4161 125036 4.51 5 

ยอดเยี่ยม 
(90.18) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6   73.60 13.50 6.42 3.16 3.33 - 90.18 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1.1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย 

4.45 88.99 
5 

ยอดเยี่ยม 
(88.99) 

สูงกว่า 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 79) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 - 69) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 - 59) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากาํหนด 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  5 (ร้อยละ 90) 
100725 14811 4618 1572 747 122473 4.74 5 

ยอดเยี่ยม 
(94.82) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1   82.24 12.09 3.77 1.28 0.61 - 94.82 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 100) 
99967 15194 5142 1548 683 122534 4.73 5 

ยอดเยี่ยม 
(94.64) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2   81.58 12.40 4.20 1.26 0.56 - 94.64 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5  (ร้อยละ 100) 
102037 13743 4743 1300 730 122553 4.72 5 

ยอดเยี่ยม 
(95.10) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3   83.26 11.21 3.87 1.06 0.60 - 95.10 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95) 
103772 12469 4027 1333 668 122269 4.78 5 

ยอดเยี่ยม 
(95.55) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4   84.87 10.20 3.29 1.09 0.55 - 95.55 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1.2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย 

4.75 95.03 
5 

ยอดเยี่ยม 
(95.03) 

สูงกว่า 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ  

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 79) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 - 69) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 - 59) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถาน 
ศึกษากําหนดชัดเจน 

178 37 2 0 0 217 4.81 
5 

ยอดเยี่ยม 
(96.22) 

 
สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.1 

เปูาหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

82.03 17.05 0.92 0.00 0.00 - 96.22 

2.2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 70 43 4 0 0 217 4.76 
5 

ยอดเยี่ยม 
(95.30) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.2 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 
8.34 19.82 1.84 0.00 0.00 - 95.30 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.3 

ดําเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเปูาหมาย 

153 63 0 1 0 217 4.70 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.92) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.3 

เปูาหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

70.51 29.03 0.00 0.46 0.00 - 93.92 

2.4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวชิาชีพ 

154 61 2 0 0 217 4.70 
5 

ยอดเยี่ยม 
(94.01) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.4 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 
70.97 28.11 0.92 0.00 0.00 - 94.01 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

143 67 7 0 0 217 4.63 
5 

ยอดเยี่ยม 
(92.53) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.5 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 
65.90 30.88 3.23 0.00 0.00 - 92.53 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

141 68 7 1 0 217 4.61 
4 

ยอดเยี่ยม 
(92.17) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.6 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 
64.98 31.34 3.23 0.46 0.00 - 92.17 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย 

4.70 94.02 
5 

ยอดเยี่ยม 
(94.02) 

สูงกว่า 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 79) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 - 69) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 - 59) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 50) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ 
จริง และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

150 65 2 0 0 217 4.68 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.63) 

สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 84) 
69.12 29.95 0.92 0.00 0.00 - 93.63 

3.2 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

144 73 0 0 0 217 4.66 
5 

ยอดเยี่ยม 
(90.27) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
66.36 33.64 0.00 0.00 0.00 - 90.27 

3.3 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 144 68 5 0 0 217 4.64 
5 

ยอดเยี่ยม 
(92.81) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
66.36 31.34 2.30 0.00 0.00 - 92.81 

3.4 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนาํผลมาพัฒนาผู้เรียน 

149 66 2 0 0 217 4.68 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.55) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 92) 
68.66 30.41 0.92 0.00 0.00 - 93.55 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เปูาหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อน 
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

141 72 4 0 0 217 4.63 
5 

ยอดเยี่ยม 
(92.63) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5 
เปูาหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
64.98 33.18 1.84 0.00 0.00 - 92.63 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่3 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย 

4.66 93.18 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.18) 

สูงกว่า 
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ภาคผนวก ข 
ผลการจัดการศึกษา 

 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้ดําเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษา และได้ผลการ

ดําเนินการจัดการศึกษา ในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
จํานวนนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีทั้งหมด 4,033 คน 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
ม.1 310 377 687 
ม.2 341 356 697 
ม.3 344 374 718 
ม.4 260 393 653 
ม.5 249 396 645 
ม.6 250 383 633 

รวมทั้งหมด 1,754 2,279 4,033 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ 

(EP) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 20 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 15 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 

รวมทั้งหมด 37 50 87 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP)  ปีการศึกษา 2563 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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ตารางที่  16 แสดงจ านวนนัก เรียน (ข้อมูลทั่ วไป) จ าแนกตามโครงการพิ เศษ                          
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 22 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 22 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 27 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 18 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 21 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 15 27 

รวมทั้งหมด 72 125 197 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)   
จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษทาง
คณิตศาสตร์   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 17 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 16 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 17 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 20 9 29 

รวมทั้งหมด 108 90 198 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)  
จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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ตารางที่  18 แสดงจ านวนนัก เรียน (ข้อมูลทั่ วไป) จ าแนกตามโครงการพิ เศษ                          
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2563 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 23 7 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 21 10 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 10 26 

รวมทั้งหมด 60 27 87 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)  
จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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 ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนนักเรียนเข้าเลือกเรียนกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2563 
ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ชุมนุม Speech ม.ต้น 12 12 0 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 47 47 0 
 4 เหล่า 692 692 0 
 I30903 IS3 45 45 0 
 ก21903 309 309 0 
 ก21921 7 7 0 
 ก21923 1 1 0 
 ก21923 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 7 7 0 
 ก21925 3 3 0 
 ก22921 19 19 0 
 ก22923 8 8 0 
 ก22923 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 7 7 0 
 ก22925 7 7 0 
 ก23921 13 13 0 
 ก23925 9 9 0 
 ก23929 40 40 0 
 ก31905 52 52 0 
 ก31921 11 11 0 
 ก31923 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 3 3 0 
 ก31925 21 21 0 
 ก31929 45 45 0 
 ก32905 ผ้ีบาํเพ็ญประโยชน ์ 31 31 0 
 ก32921 4 4 0 
 ก32923 3 3 0 
 ก32923 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 1 1 0 
 ก32925 19 19 0 
 ก33911ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย 16 16 0 
 ก33921 3 3 0 
 ก33923 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 2 2 0 
 ก33925 6 6 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 การนําความรูไ้ปใชบ้ริการสังคม 41 41 0 
 การนําความร้ีไปใชบ้ริการสังคม 45 45 0 
 การนําความรูไ้ปใชบ้ริการสังคม (IS) 42 42 0 
 การนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 46 46 0 
 การบริการสังคม 44 44 0 
 กิจกรรมชุมนุมหมากกระดาน Crossword 47 47 0 
 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 210 182 31 
 กิจกรรมเนตรนารี 123 123 0 
 กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 65 65 0 
 กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 131 131 0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 45 45 0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 38 38 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 43 43 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 451 451 0 
 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 46 46 0 
 กิจกรรมยุวกาชาด 102 102 0 
 กิจกรรมยุวกาชาด 124 124 0 
 กิจกรรมลูกเสือ 718 718 0 
 กิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.3 344 344 0 
 กิจกรรมสี่เหล่า 344 344 0 
 กิจกรรมสี่เหล่า (ลูกเสือ) 309 309 0 
 คณิตเลขเร็ว 20 20 0 
 งานกิจกรรมนักศึกษาวชิาทหาร 209 201 8 
 จิตอาสาศิลป์ คิด-ดี 29 29 0 
 ชุมนนักเคมีรุ่นเยาว์ 14 14 0 
 ชุมนุม A-math 61 61 0 
 ชุมนุม Crossword 36 36 0 
 ชุมนุม Meeting Art 12 12 0 
 ชุมนุม Smart Science 21 21 0 
 ชุมนุม ม.ต้น 8 8 0 
 ชุมนุม ศิลปะการเขียนปากาสปีคบอล 7 7 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ชุมนุมinternet 15 15 0 
 ชุมนุมlove Reading 35 35 0 
 ชุมนุมกราฟฟิก ม.ต้น 14 14 0 
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 15 15 0 
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 30 30 0 
 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 52 52 0 
 ชุมนุมเคมีคํานวณ 27 27 0 
 ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 6 6 0 
 ชุมนุมนักธรณีวทิยารุ่นเยาว์ 13 12 1 
 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 12 12 0 
 ชุมนุมนักฟสิิกส์รุ่นเยาว์ 11 11 0 
 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 221 192 29 
 ชุมนุมนักสะสม 16 16 0 
 ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ 15 15 0 
 ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 6 6 0 
 ชุมนุมนาฏยลลีา 18 18 0 
 ชุมนุมประดิดประดอย 19 19 0 
 ชุมนุมประวัติศาสตร์ 34 34 0 
 ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้ 164 164 0 
 ชุมนุมพระราชนพินธ์ ร.6 16 16 0 
 ชุมนุมพิมพ์ดีด 29 29 0 
 ชุมนุมภาษาไทย 56 56 0 
 ชุมนุมรักษ์นิติศาสตร ์ 10 10 0 
 ชุมนุมเรารักโรงเรียน 28 28 0 
 ชุมนุมแวนการ์ด 36 36 0 
 ชุมนุมเศรษฐศาสตร ์ 3 3 0 
 ชุมนุมสงัคมศึกษา 32 32 0 
 ชุมนุมหนอนหนงัสือ 35 35 0 
 ท่องโลกอาเซียน ม.ปลาย 18 18 0 
 ทักษะภาษาไทย 31 31 0 
 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 23 23 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 นักป๎กษีรุ่นเยาว ์ 29 29 0 
 นักป๎กษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 22 22 0 
 นักป๎กษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 22 22 0 
 นักศีกษาวิชาทหาร ชัน้ปทีี่ 1 45 43 2 
 นักศึกษาวิชาทหาร 410 402 8 
 นักศึกษาวิชาทหาร 85 82 3 
 เนตรนาร ี 732 732 0 
 เนตรนาร ี 367 367 0 
 เนตรนาร ี 242 242 0 
 เนตรนาร ี 123 123 0 
 เนตรนารี ม.1 125 125 0 
 บําเพ็ญประโยชน ์ 254 254 0 
 บําเพ็ญประโยชน ์ 257 126 0 
 บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 35 35 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 630 630 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 351 351 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 232 232 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 33 33 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 514 514 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 340 340 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 125 125 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 45 45 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 65 65 0 
 ผู้บําเพ๊ญประโยชน์ 16 16 0 
 ผ้ีบําเพ็ญประโยชน ์ 32 32 0 
 พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 16 16 0 
 พัฒนาผู้เรียน 34 34 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 66 66 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 44 44 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 36 36 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 42 42 0 



76 

 

กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 89 89 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 45 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 108 108 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 30 30 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (ก31929) 35 35 0 
 ภาษาญีปุ่ีนพาเพลิน 29 29 0 
 ยุวกาชาด 725 725 0 
 ยุวกาชาด 103 103 0 
 ยุวกาชาด 226 226 0 
 ยุวกาชาด 123 123 0 
 ยุวกาชาด 125 125 0 
 ยุวกาชาด 103 103 0 
 ยุวกาชาดชัน้ ม. 2 104 104 0 
 เรารักษ์ต้นไม ้ 36 36 0 
 ลายเส้นภาพไทย 11 11 0 
 ลูกเสือ 1685 1685 0 
 ลูกเสือ 42 42 0 
 ลูกเสือ 1031 1031 0 
 ลูกเสือ 1372 1029 0 
 ลูกเสือ 1648 1645 3 
 ลูกเสือ 1614 1614 0 
 ลูกเสือ 995 992 3 
 ลูกเสือ 309 309 0 
 ลูกเสือ 343 343 0 
 ลูกเสือเนตรนารี 718 718 0 
 ลูกเสือ-เนตรนารี 345 345 0 
 วิทยาศาสตร ์ 24 24 0 
 ศิลปะการแสดง 41 41 0 
 สวดมนต์หมู่ทาํนองสรภัญญะ 29 29 0 
 สวดมนต์หม่ีทาํนองสรภัญญะ 30 30 0 
 เสริมวิชาการ 44 44 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 40 40 0 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 41 41 0 
 อบรมจริยธรรม 42 42 0 

 
ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ชุมนุม Speech ม.ต้น 13 13 0 
 4 เหล่า 692 692 0 
 ก21904 309 306 3 
 ก21906 125 0 0 
 ก21924 2 2 0 
 ก21924 (เครื่องบินเล็กบังคับวทิยุ) 13 13 0 
 ก21924 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 3 3 0 
 ก21926 4 4 0 
 ก21930 45 45 0 
 ก22903 343 343 0 
 ก22910ผู้บาํเพ็ญประโยชน ์ 125 125 0 
 ก22922 52 52 0 
 ก22924 6 6 0 
 ก22924 (เครื่องบินเล็กบังคับวทิยุ) 9 9 0 
 ก22924 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 7 7 0 
 ก22926 17 17 0 
 ก22930 46 46 0 
 ก22930 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 46 46 0 
 ก23918 13 13 0 
 ก23922 13 13 0 
 ก23924 3 3 0 
 ก23924 (เครื่องบินเล็กบังคับวทิยุ) 4 4 0 
 ก23924 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 1 1 0 
 ก23930 40 40 0 
 ก31906 52 52 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ก31922 3 3 0 
 ก31924 3 3 0 
 ก31924 ชุมนุมป๎กริบบิน้แสนสวย 5 5 0 
 ก31926 12 12 0 
 ก31930 80 80 0 
 ก32906 ผ้ีบาํเพ็ญประโยชน ์ 31 31 0 
 ก32922 3 3 0 
 ก32924 2 2 0 
 ก32926 4 4 0 
 ก33912ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย 15 15 0 
 ก33922 3 3 0 
 ก33926 2 2 0 
 การนําความร้ีไปใชบ้ริการสังคม 46 46 0 
 กิจกรรมชุมนุมหมากกระดาน 15 15 0 
 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 210 185 25 
 กิจกรรมเนตรนารี 123 123 0 
 กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 65 65 0 
 กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 131 131 0 
 กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย 26 26 0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 45 45 0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 37 37 0 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดบัชัน้ม.ปลาย 40 40 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 47 47 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 43 43 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 46 46 0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 451 450 1 
 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 92 92 0 
 กิจกรรมยุวกาชาด 103 103 0 
 กิจกรรมยุวกาชาด 227 227 0 
 กิจกรรมยุวกาชาด 124 124 0 
 กิจกรรมลูกเสือ 718 718 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 กิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.3 344 344 0 
 กิจกรรมสี่เหล่า 344 344 0 
 กิจกรรมสี่เหล่า (ลูกเสือ) 309 306 3 
 กิจกรรมอบรมจริยธรรม (โฮมรูม) 45 45 0 
 ขับร้อง 25 25 0 
 คณิตเลขเร็ว 20 18 0 
 เคมีคํานวณ ม.ต้น 27 27 0 
 จิตอาสาศิลป์ คิด-ดี 14 14 0 
 ชุมนุม A-math 61 61 0 
 ชุมนุม Crossword 37 37 0 
 ชุมนุม GSP 39 38 1 
 ชุมนุม Meeting Art 8 8 0 
 ชุมนุม Smart Science 20 20 0 
 ชุมนุม ม.ต้น 11 11 0 
 ชุมนุมinternet 11 11 0 
 ชุมนุมlove Reading 28 25 3 
 ชุมนุมกราฟฟิก ม.ต้น 5 5 0 
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 16 16 0 
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 30 30 0 
 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 46 46 0 
 ชุมนุมดนตรีไทย - พื้นเมือง 23 23 0 
 ชุมนุมแตรวง 7 7 0 
 ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ 3 3 0 
 ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 7 7 0 
 ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ 8 7 1 
 ชุมนุมนักธรณีวทิยารุ่นเยาว์ 10 10 0 
 ชุมนุมนักประชาสัมพนัธ์ 14 14 0 
 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 3 3 0 
 ชุมนุมนักฟสิิกส์รุ่นเยาว์ 6 6 0 
 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 208 183 25 
 ชุมนุมนักสะสม 26 26 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ 13 13 0 
 ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 1 1 0 
 ชุมนุมนาฏยลลีา 18 18 0 
 ชุมนุมประดิดประดอย 16 16 0 
 ชุมนุมประวัติศาสตร์ 32 32 0 
 ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้ 195 195 0 
 ชุมนุมพระราชนพินธ์ ร.6 19 19 0 
 ชุมนุมพิมพ์ดีด 9 9 0 
 ชุมนุมภาษาไทย 45 45 0 
 ชุมนุมภาษาลา้นนา (คําเมือง) 13 13 0 
 ชุมนุมรักษ์นิติศาสตร ์ 9 9 0 
 ชุมนุมเรารักโรงเรียน 21 21 0 
 ชุมนุมวาดเส้นสร้างสรรค ์ 17 17 0 
 ชุมนุมแวนการ์ด 39 39 0 
 ชุมนุมสงัคม 34 34 0 
 ชุมนุมสงัคมศึกษา 34 34 0 
 ชุมนุมหนอนหนงัสือ 52 52 0 
 ชุมนุมหมากกระดาน Crossword 20 20 0 
 ชุมนุมอ่านอักษรนครลําปาง 8 8 0 
 ซ่อมบํารุง 9 9 0 
 ท่องโลกอาเซียน ม.ปลาย 19 19 0 
 ทักษะภาษาไทย 31 31 0 
 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 28 28 0 
 นักป๎กษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 14 14 0 
 นักป๎กษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 14 14 0 
 นักศึกษาวิชาทหาร 400 393 7 
 นักศึกษาวิชาทหาร 85 78 7 
 นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปทีี่ 1 45 33 12 
 เนตรนาร ี 732 607 0 
 เนตรนาร ี 367 367 0 
 เนตรนาร ี 240 240 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 เนตรนาร ี 123 123 0 
 เนตรนารี ม.1 125 125 0 
 แนะแนว 499 493 6 
 บําเพ็ญประโยชน ์ 254 254 0 
 บําเพ็ญประโยชน ์ 131 131 0 
 บําเพ็ญประโยชน ์ 258 258 0 
 บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 35 35 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยขน ์ 45 45 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 646 646 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 344 343 1 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 314 314 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 33 33 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 514 514 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 398 398 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 125 125 0 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 95 93 2 
 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 65 65 0 
 ผู้บําเพ๊ญประโยชน์ 16 16 0 
 ผ้ีบําเพ็ญประโยชน ์ 31 31 0 
 พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 25 25 0 
 พัฒนาผู้เรียน 34 34 0 
 เพื่อพัฒนาผ้ีเรียน 117 117 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 111 111 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 86 86 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 36 36 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 501 501 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 90 90 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 45 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 107 107 0 
 เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 30 30 0 
 ภาษาญีปุ่ีนพาเพลิน 33 33 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ยุวกาชาด 725 725 0 
 ยุวกาชาด 102 102 0 
 ยุวกาชาด 226 226 0 
 ยุวกาชาด 247 247 0 
 ยุวกาชาด 124 124 0 
 ยุวกาชาด 103 103 0 
 ยุวกาชาดชัน้ ม. 2 103 102 1 
 เรารักษ์ต้นไม ้ 32 32 0 
 ลายเส้นภาพไทย 18 18 0 
 ลูกเสือ 2371 2365 6 
 ลูกเสือ 41 41 0 
 ลูกเสือ 1031 1031 0 
 ลูกเสือ 1372 1029 0 
 ลูกเสือ 2026 2023 3 
 ลูกเสือ 1614 1614 0 
 ลูกเสือ 688 688 0 
 ลูกเสือ 995 995 0 
 ลูกเสือ 343 343 0 
 ลูกเสือ 309 309 0 
 ลูกเสือ 344 0 0 
 ลูกเสือ 344 344 0 
 ลูกเสือ 343 343 0 
 ลูกเสือเนตรนารี 718 718 0 
 ลูกเสือ-เนตรนารี 309 309 0 
 ลูเสือ 343 343 0 
 วิทยาศาสตร ์ 24 24 0 
 ศิลปะการแสดง 64 64 0 
 สวดมนต์หม่ีทาํนองสรภัญญะ 47 47 0 
 เสริมวิชาการ 42 42 0 
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 38 38 0 
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 41 41 0 
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กิจกรรม 
จ านวน จ านวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 อบรมจริยธรรม 41 41 0 
 
 

และงานแนะแนวได้ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 ตารางท่ี 20 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สถาบันการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 598 83.29 
2 โรงเรียนลําปางกัลยาณี 4 0.56 
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2 0.28 
4 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 62 8.64 
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 12 1.67 
6 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 6 0.84 
7 โรงเรียนอัสสัมชัญ 4 0.56 
8 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์มทร 5 0.70 
6 อ่ืนๆ 25 3.48 

รวม 718 100.00 
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ติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามผลร้อยละนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

 ตารางท่ี 21 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่ สถาบันการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 15 2.37 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 28 4.42 
3 มหาวิทยาลยัมหิดล 11 1.74 
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุ 1 0.16 
5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 18 2.84 
6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 1.90 
7 มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 0.47 
8 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 307 48.50 
9 มหาวิทยาลยัพะเยา 27 4.27 
10 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 17 2.69 
11 มหาวิทยาลยัแม่ฟูาหลวง 21 3.32 
12 มหาวิทยาลยันเรศวร 22 3.48 
13 มหาวิทยาลยัราชภัฎ 15 2.37 
14 มหาวิทยาลยัต่างๆ 51 8.06 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 
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ที่ สถาบันการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
15 โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบนั 35 5.53 
16 ต่างประเทศ/อืน่ๆ 50 7.90 

รวม 633 100.00 
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สถาบันการศึกษา (ร้อยละ) 

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 
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และติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามร้อยละนักเรียนเข้าเรียนตามคณะของนักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 
2563 

ตารางท่ี 22 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2563 

ที่ คณะ จ ำนวน ร้อยละ 
1 แพทยศาสตร ์ 12 1.90 

2 ทันตแพทยศาสตร ์ 4 0.63 
3 สัตวแพทยศาสตร ์ 2 0.32 

4 เภสัชศาสตร ์ 6 0.95 
5 เทคนิคการแพทย์ 12 1.90 

6 พยาบาลศาสตร ์ 3 0.47 

7 วิศวกรรมศาสตร์  39 6.16 
8 วิทยาศาสตร ์ 25 3.95 

9 อุตสาหกรรมการเกษตร 10 1.58 
10 เกษตรศาสตร์ 2 0.32 

11 ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 8 1.26 
12 มนุษยศาสตร์ 22 3.48 

13 การสื่อสารมวลชน 19 3.00 
14 บริหารธุรกิจ 23 3.63 

15 เศรษศาสตร ์ 18 2.84 
16 รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 15 2.37 

17 นิติศาสตร ์ 4 0.63 

18 วิจิตรศิลป ์ 4 0.63 
19 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 6 0.95 

20 สถาป๎ตยกรรมศาสตร ์ 3 0.47 
21 อ่ืน ๆ 396 62.56 

รวม 633 100.00 
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ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อนักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

รายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น/จ านวน ชื่อ - นามสกุล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 7 คน 

เด็กชาย ธนบูลย์      ธิแก้ว 
เด็กชาย พงศ์กฤต    บุญไทย 
เด็กชาย สรสิช        ศรีวิเศษ 
เด็กหญิง นรมน       วัฒนพนม 
เด็กหญิง บัณฑิตา    จันทร์พรมมิน 
เด็กหญิง ศุภพิชญ์    ไชยตาล 
เด็กหญิง คุลิกา       ศรีคําชุม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 2 คน 

นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์ 
นาย ธรรมสรณ ์ ธรรมสรางกูร 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ  
ปีการศึกษา 2563 
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ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของภาคเรียน 1 – 2  

ปีการศึกษา 2563 
 

 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563  จําแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563  จําแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2563 

 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนท่ีมผีลการประเมนิความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
นวัตกรรม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
รูปภาพที่ 1 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ตารางที่  24 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 96.99 3.01 
2 ด้านความประพฤต ิ/ เกเร 99.30 0.70 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 98.00 2.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.00 1.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 99.56 0.44 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563  

ปกติ เสี่ยง 
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 ตารางที่  25 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 98.99 1.01 
2 ด้านความประพฤติ / เกเร 98.65 1.35 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 98.78 1.22 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 98.00 2.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 97.00 3.00 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

ปกติ เสี่ยง 
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ตารางท่ี  26  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1  ด้านอารมณ ์ 97.98 2.02 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 98.89 1.11 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 98.56 1.44 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.99 0.01 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 94.65 5.35 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563  

ปกติ เสี่ยง 
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ตารางที่  27  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1  ด้านอารมณ ์ 99.00 1.00 
2  ด้านความประพฤต ิ/ เกเร 99.93 0.07 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 99.00 1.00 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.05 0.95 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 98.74 1.26 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563  

ปกติ เสี่ยง 
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ตารางที่  28 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1  ด้านอารมณ ์ 99.3 0.70 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 98.99 1.01 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 99.60 0.40 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.80 0.20 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 99.68 0.32 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563  

ปกติ เสี่ยง 
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ตารางท่ี  29  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1  ด้านอารมณ ์ 95.03 4.97 
2  ด้านความประพฤต ิ/ เกเร 96.89 3.11 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 94.56 5.44 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 96.00 4.00 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 96.46 3.54 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563  

ปกติ เสี่ยง 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
ดา้นความภาคภมูใิจในความเปน็ไทย ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563   

จําแนกตามผลคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 

จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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ดา้นการมสีว่นรว่มในการอนรุักษธ์รรมชาติ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
ดา้นการยอมรบัความคดิเหน็ของผู้อืน่ สขุภาวะทางจิต ภมูคิุม้กนั และความเปน็ธรรมต่อสงัคม 

 ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2563 
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แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 

จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรบัความคิดเหน็
ของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสงัคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 
 จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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นวัตกรรม 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

รูปภาพที่ 2 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
ข้อมูลแสดงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 
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ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 
ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 

แผนภูมิที่ 25 แสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน 

แผนภูมิที่ 26 แสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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ข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 
ข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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แผนภูมิที่ 27 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

100.00 100.00 

97.70 

96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50

2561 2562 2563 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

แผนภูมิที่ 28 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
รูปภาพที่ 3 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ข้อมูลบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม  

เทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
 

 
ข้อมูลบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรที่สร้าง และหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
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แผนภูมิที่ 30 แสดงจํานวนบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคาะห์  
และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รูปภาพที่ 4 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS1 – IS3) 
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รูปภาพที่ 5 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย) 
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รูปภาพที่ 6 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์) 
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 มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
รูปภาพที่ 7 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์

วิทยาลัย(กระบวนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม) 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

1.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นําในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ

1.2 พันธกิจ 
1. โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี 
3. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
4. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

1.3 เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้นําในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียงเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ําหน้าทางความคิด ผลิตอย่าง

สร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. นักเรียนมีความสามารถด้านทางเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้               

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

1.4 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

จุดเน้น 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีจุดเน้นในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ด้านบริการส่งเสริมทางการศึกษา 
2. จุดเน้นด้านนักเรียน 
3. จุดเน้นด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอล 
4. จุดเน้นด้านครู 
5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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2. คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2.1 ข้อมูลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

2 นายนายพลัลภ จอมขันเงิน 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 นายสงิห์คํา สอนแปง ผู้แทนครู กรรมการ 

15 นายพลูศักดิ์ จิตสว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
2..2 ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

1 นายบริบูรณ ์  บุญยู่ฮง ประธาน   
2 นายสทิา   จุมปาล ี รองประธาน คนที่ ๑  
3 นายณัฐพงศ ์  วงศ์ทองจันทร ์ รองประธาน คนที่ ๒   
4 นางเพ็ญศร ี  ปิงกาว ี เลขานุการ    
5 นางอัมพร   สิธิคํา ผู้ช่วยเลขานุการ คนที1่ 
6 น.ท.วิสุทธิ ์    นันทสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒    
7 นางจีรนันท์   สวัสดิพงษ ์ ประชาสัมพนัธ ์  
8 นางสุนนัทา   ยาท้วม ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์ คนที่๑  
9 นางสาวสาริกา   มานันตา ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์ คนที่ ๒  
10 นางสาวเขมจิรา   จันทาพนู เหรัญญิก  
11 นายสทุัศน ์  อินต๊ะคํา ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑  
12 นางขวัญตา   หลิมเจริญ ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒     
13 นางสีธุคนธ ์  พวงเรือนแก้ว นายทะเบียน  
14 นางยุภาพร   โนใจปิง ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่1 
15 นางอังคณา   คํามีอ้าย ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่ ๒    
16 นางจไุรรัตน ์  หงษ์ใจสี ปฏิคม  
17 นายประพันธ ์  กันทา ผู้ช่วยปฏิคม คนที่ ๑  
18 นายรัชตะ   ท้าวคําลือ ผู้ช่วยปฏิคม คนที่ ๒ 
19 นางปรานอม   อายุวรรณา คณะกรรมการ 
20 นายสายนัห์   พรมใส คณะกรรมการ 
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21 พ.ต.ท.ไกรสร   ไชยอินทร ์ คณะกรรมการ 
22 นายชยานนท์   ทิพย์วังเมฆ คณะกรรมการ 
23 นางรสสุคนธ ์  ทองใบ คณะกรรมการ 
24 นายชัยวัฒน ์   จันทร์จิเรศรัศมี คณะกรรมการ 
25 นายวรพงษ ์  นันทธนาคาร คณะกรรมการ 
26 ด.ต.วิสูตร   จักรเครือ คณะกรรมการ 
27 นายอดิเรก   สัญญะเข่ือน คณะกรรมการ 
28 นายอดุลย ์  นวลสาย คณะกรรมการ 
29 นายสมหมาย   มีสะอาด คณะกรรมการ 
30 นายสมศักดิ ์  ธรรมสอน คณะกรรมการ 
31 นายสราวุฒ ิ  สายตา คณะกรรมการ 
32 นายวฒุิกร    พิจอมบุตร คณะกรรมการ 
33 นางอําไพ    สร้อยวัน คณะกรรมการ 
34 นายเอกรินทร์   ทองอนุ คณะกรรมการ 
35 นางทนัยา  ตันเรืองชาต ิ คณะกรรมการ 
36 นางเยาวเรศ   ชูศิริ คณะกรรมการ 
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3. ท าเนียบและข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
3.1 ท าเนียบผู้บริหาร 

ปีพุทธศักราช ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ต าแหน่ง 
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 นายเฟูอ 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 
2559 – 2562 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อํานวยการ 
2562 - ป๎จจุบัน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อํานวยการ 
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3.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

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

2. รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จํานวน  4 คน 
1) ชื่อ – สกุล : นางวิไลภรณ์  คําภิระปาวงศ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา  
โทร. 083-5151344   e - Mail : Lai52@ymail.com  
รับผิดชอบ ฝุายบริหารวิชาการ 

2) ชื่อ – สกุล : นายชาญเจริญ  ซื่อชวรกรกุล  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 098-6851437,089-5543344 e- Mail:Chansue99@gmail.com   
รับผิดชอบ ฝุายบริหารอํานวยการและงบประมาณ 

3) ชื่อ – สกุล : นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 085-8667869  รับผิดชอบ ฝุายบริหารทั่วไป 

4) ชื่อ – สกุล : นายประกรณ์ ผันผาย  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 084-8046565     e- Mail : Prakorn_jom@hotmail.com 
รับผิดชอบ ฝุายบริหารกิจการนักเรียน 
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4. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลข้าราชการครแูละบุคลการทางการศกึษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

บุคลากร 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ผู้บริหาร (คน) 5 5 5 
ครูผู้สอน (คน) 200 200 200 

ข้าราชการ(นักวิชาการ) (คน) 0 0 0 
ครูอัตราจ้าง (คน) 30 30 22 

ลูกจ้างประจํา (คน) 7 7 4 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ (คน) 86 86 86 

รวม (คน) 328 328 317 
 (ทีม่า : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 31 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
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 2) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู มีจํานวน 2563 โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการครู 
จํานวน 205 จําแนกตาม ตําแหน่ง/วิทยฐานะ,กลุ่มสาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา และบุคลากร
(ลูกจ้างประจํา) จํานวน 4 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 31 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

ที่ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ครูผู้ช่วย 2 9 11 5.37 
2 ค.ศ.1 4 15 19 9.27 
3 ค.ศ.2 33 53 86 41.95 
4 ค.ศ.3 24 64 88 42.93 
5 ค.ศ.4 1 0 1 0.49 
  รวม 64 141 205 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.13% 6.25% 

51.56% 

37.50% 

1.56% 

แผนภูมิที่ 32 แสดงจํานวนข้าราชการครู และบุคลากร จําแนกตามวิทยฐานะ  
ปีการศึกษา 2563 

ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 
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ตารางที่ 32 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝุายบริหาร 4 1 5 2.44 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 35 50 24.39 
3 คณิตศาสตร์ 12 17 29 14.15 
4 สังคมศึกษาฯ 3 16 19 9.27 
5 ภาษาไทย 6 11 17 8.29 
6 ศิลปะ 5 5 10 4.88 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4 5 9 4.39 
8 ภาษาต่างประเทศ 9 29 38 18.54 
9 การงานอาชีพ 6 17 23 11.22 
10 งานแนะแนว 0 5 5 2.44 
  รวม 65 140 205 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 
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14.06% 
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แผนภูมิที่ 33 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากร 
จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

ฝุายบริหาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาไทย 

ศิลปะ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพ 

งานแนะแนว 
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ตารางที่ 33 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ปริญญาตรี 24 62 86 41.95 
2 ปริญญาโท 38 79 117 57.07 
3 ปริญญาเอก 2 0 2 0.98 
  รวม 64 141 205 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.50% 

59.38% 

3.13% 

แผนภูมิที่ 34 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา  
ประจําปีการศึกษา 2563 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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ตารางที่ 34 แสดงจ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า) จ าแนกตามต าแหน่ง 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ช่างครุภัณฑ์ 1 0 1 25.00 
2 ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ 1 0 1 25.00 
3 ช่างไม้ 2 0 2 50.00 
4 พนักงานขับรถยนต์ 0 0 0 0.00 

รวม 4 0 4 100.00 
(ทีม่า : งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.00% 

25.00% 

50.00% 

0.00% 

แผนภูมิที่ 35 แสดงจํานวนลูกจ้างประจําจําแนกตามตําแหน่ง  
ปีการศึกษา 2563 

ช่างครุภัณฑ์ ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ ช่างไม้ พนักงานขับรถยนต์ 
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 3) ข้อมูลพื้นฐานของครูอัตราจ้าง มีจํานวน 22 จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ตารางที่ 35 แสดงจ านวนบุคลากร (ครูอัตราจา้ง) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2 9.09 
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3 13.64 
3 สังคมศึกษาฯ 1 4 5 22.73 
4 ภาษาไทย 0 2 2 9.09 
5 ศิลปะ 2 2 4 18.18 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1 0 1 4.55 
7 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0.00 
8 การงานอาชีพ 1 2 3 13.64 
9 งานแนะแนว 1 1 2 9.09 
  รวม 9 13 22 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 36 แสดงจํานวนบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2563 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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งานแนะแนว 



121 

 

 4) ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร มีจํานวน 86 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากร (เจ้าหน้าที่สํานักงาน)                     
จํานวน 30 คน และ บุคลากร (นักปฏิบัติการและแม่บ้าน) จํานวน 56 คน ดังนี้  

ตารางท่ี 36 แสดงจ านวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่ส านักงาน) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1 5 6 20.00 
2 กลุ่มบริหารอํานวยการฯ 2 12 14 46.67 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2 2 4 13.33 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 2 4 6 20.00 
  รวม 7 23 30 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 

14.29% 

28.57% 

28.57% 

28.57% 

แผนภูมิที่ 37 แสดงจํานวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สํานักงาน) จําแนกตามกลุ่มบริหาร  
ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารอํานวยการฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ตารางท่ี 37 แสดงจ านวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 0 0 0 0.00 
2 กลุ่มบริหารอํานวยการฯ 0 0 0 0.00 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 9 0 9 16.07 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 16 31 47 83.93 
  รวม 25 31 56 100.00 

(ทีม่า : งานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00% 0.00% 

36.00% 

64.00% 

แผนภูมิที่ 38 แสดงจํานวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จําแนกตามกลุ่มบริหาร  
ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารอํานวยการฯ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 
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 5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางท่ี 38 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหารการศึกษา 37 18.14 
ภาษาไทย 15 7.35 
วิทยาศาสตร์ 32 15.69 
คณิตศาสตร์ 20 9.80 
สังคมศึกษาฯ 25 12.25 
ศิลปศึกษา 12 5.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 4.41 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 5.39 
ภาษาต่างประเทศ 38 18.63 
งานแนะแนว 3 1.47 
งานห้องสมุด 3 1.46 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)................................... 0 0.00 

รวม 205 100.00 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 39 แสดงร้อยละของบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2563 
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5. ข้อมูลนักเรียน 
 1) จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จํานวนทั้งหมด 4,033 คน 

ตารางท่ี 39 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 310 377 687 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 341 357 697 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 344 374 718 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 260 393 653 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 249 396 645 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 250 383 633 

รวมทั้งหมด 1,754 2,279 4,033 
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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แผนภูมิที่ 40 แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ชาย 
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2) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  4 ,033  คน                                 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.04 
 5) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 6) จํานวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ 4,033 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 7) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ป๎จจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 8) สถิติการขาดเรียน  100 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
 9) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 10) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 718 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จํานวน  644 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.69 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จํานวน  74 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.30 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 633 คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จํานวน  633 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

11) อัตราส่วนครูมัธยมต้น :  นักเรียน = 1 : 22 คน 
อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : 22 คน 

12) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 
4,033  คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

13 ) จํานวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 4 ,033  คน                         
คิดเป็นร้อยละ 100 

14 ) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4 ,033 คน                                
คิดเป็นร้อยละ 100 

15) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา                
จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

16) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอจํานวน จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

17) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร   
สถานศึกษา จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

18) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 40 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 71.38 53.76 47.15 40.52 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 55.53 34.52 26.44 30.59 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.18 34.14 25.82 30.17 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

เฉลี่ย 59.10 39.20 31.22 32.79 
 (ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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แผนภูมิที่ 41 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.05 44.03 45.61 45.92 45.54 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 46.47 37.00 30.26 28.41 34.88 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

เฉลี่ย 49.03 38.32 33.89 31.68 36.54 
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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แผนภูมิที่ 42 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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2 )  ร า ย ง า น เ ป รี ยบ เ ที ย บผล กา รท ดสอบท า งก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ช าติ  ( O-Net)                              
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ตารางที่  42 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ )                              
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา  2563 

Mean SD. Mean SD. 
1 ภาษาไทย(91) 73.23 12.17 71.38 12.89 
4 ภาษาอังกฤษ(93) 51.17 18.30 53.76 18.02 
3 คณิตศาสตร์(94) 49.64 22.64 47.15 22.2 
4 วิทยาศาสตร์(95) 38.99 11.79 40.52 1.79 

เฉลี่ย 26.63 8.11 26.60 6.86 
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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แผนภูมิที่ 43 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่  43 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ )                       
ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา  2563 

Mean SD. Mean SD. 
1 ภาษาไทย(01) 58.58 12.98 60.05 14.87 
2 สังคมศึกษา(02) 45.18 9.18 44.03 9.15 
3 ภาษาอังกฤษ(03) 46.68 16.90 45.61 16.53 
4 คณิตศาสตร์(04) 46.74 25.42 45.92 23.06 
5 วิทยาศาสตร์(05) 41.40 17.16 45.54 16.41 

เฉลี่ย 29.82 10.21 30.14 10.00 
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 

แผนภูมิที่ 44 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 44 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 72 176 183 266 299 377 304 425 2,102 66.84 
2 คณิตศาสตร์ 78 198 246 465 630 772 581 1,412 4,382 77.48 
3 วิทยาศาสตร์ 66 143 213 431 523 671 534 1,722 4,303 80.18 
4 สังคมศึกษา 24 118 172 356 482 865 873 2,169 5,059 86.76 
5 สุขศึกษา 11 40 44 69 72 174 291 3,553 4,254 96.14 
6 ศิลปศึกษา 14 16 17 41 76 204 347 2,066 2,781 96.84 
7 การงานอาชีพฯ 9 83 79 141 176 315 429 2,361 3,593 91.32 
8 ภาษาอังกฤษ 94 151 160 215 292 374 371 790 2,447 74.66 
9 ภาษาต่างประเทศ 53 105 94 129 138 208 247 1,321 2,295 83.40 
10 IS 20 10 23 29 54 105 60 386 687 88.06 

รวม 441 1,040 1,231 2,142 2,742 4,065 4,037 16,205 31,903 84.79 
ร้อยละ 1.38 3.26 3.86 6.71 8.59 12.74 12.65 50.79 100.00 84.79 

รวมกลุ่ม 2,712 2,142 27,049   
ร้อยละของกลุ่ม 8.50 6.71 84.79   
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แผนภูมิที่ 45 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 

จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 101 68 78 156 267 447 561 751 2,429 83.41 
2 คณิตศาสตร์ 47 76 189 700 661 601 405 879 3,558 71.56 
3 วิทยาศาสตร์ 69 128 190 726 1,302 1,384 1,168 2,273 7,240 84.63 
4 สังคมศึกษา 26 89 87 182 361 659 762 1,126 3,292 88.34 
5 สุขศึกษา 28 0 0 0 4 25 85 1,771 1,913 98.54 
6 ศิลปศึกษา 30 21 21 21 38 102 209 1,594 2,036 95.43 
7 การงานอาชีพฯ 14 53 40 65 76 126 161 1,883 2,418 92.89 
8 ภาษาอังกฤษ 204 175 304 692 946 1,010 766 1,506 5,603 75.46 
9 ภาษาต่างประเทศ 50 88 92 97 161 207 259 1,228 2,182 85.01 
10 IS 4 3 1 11 50 20 103 459 651 97.08 

รวม 573 701 1,002 2,650 3,866 4,581 4,479 13,470 31,322 84.27 
ร้อยละ 1.83 2.24 3.20 8.46 12.34 14.63 14.30 43.00 100.00 84.27 

รวมกลุ่ม 2,276 2,650 26,396   
ร้อยละของกลุ่ม 7.27 8.46 84.27   
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แผนภูมิที่ 46 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
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ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 44 122 124 221 270 407 398 580 2,166 76.41 
2 คณิตศาสตร์ 67 316 309 503 648 654 568 1317 4,382 72.73 
3 วิทยาศาสตร์ 30 113 212 431 584 922 900 2,768 5,960 86.81 
4 สังคมศึกษา 45 110 125 277 438 677 891 2,528 5,091 89.06 
5 สุขศึกษา 13 32 27 43 69 159 251 3,812 4,406 97.39 
6 ศิลปศึกษา 7 24 24 52 32 110 186 2,622 3,057 96.50 
7 การงานอาชีพฯ 18 106 88 132 224 341 528 2,906 4,343 92.08 
8 ภาษาอังกฤษ 99 228 213 290 362 421 375 827 2,815 70.52 
9 ภาษาต่างประเทศ 24 64 78 161 246 302 332 1,236 2,443 86.61 
10 IS 7 11 2 12 16 56 119 465 688 95.35 

รวม 354 1,126 1,202 2,122 2,889 4,049 4,548 19,061 35,351 86.41 
ร้อยละ 1.00 3.19 3.40 6.00 8.17 11.45 12.87 53.92 100.00 86.41 

รวมกลุ่ม 2,682 2,122 30,547   
ร้อยละของกลุ่ม 7.59 6.00 86.41   
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แผนภูมิที่ 47 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 

จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 118 200 130 252 369 519 556 759 2,903 75.89 
2 คณิตศาสตร์ 57 135 250 579 511 507 452 1,056 3,547 71.22 
3 วิทยาศาสตร์ 64 143 222 656 1,333 1,597 1,271 2,969 8,255 86.86 
4 สังคมศึกษา 44 35 76 132 279 591 808 1,575 3,540 91.89 
5 สุขศึกษา 19 0 0 2 9 25 150 1,701 1,906 98.90 
6 ศิลปศึกษา 32 7 13 28 21 48 82 1,781 2,012 96.02 
7 การงานอาชีพฯ 25 62 45 79 55 152 254 2,316 2,988 92.94 
8 ภาษาอังกฤษ 194 236 254 422 753 997 906 1,887 5,649 80.42 
9 ภาษาต่างประเทศ 34 103 81 110 157 229 293 1,343 2,350 86.04 
10 IS 11 6 2 6 17 26 53 531 652 96.17 

รวม 598 927 1,073 2,266 3,504 4,691 4,825 15,918 33,802 85.61 
ร้อยละ 1.77 2.74 3.17 6.70 10.37 13.88 14.27 47.09 100.00 85.61 

รวมกลุ่ม 2,598 2,266 28,938   
ร้อยละของกลุ่ม 7.69 6.70 85.61   
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แผนภูมิที่ 48 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
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4) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 222 387 1,493 2,102 71.03 
2 คณิตศาสตร์ 0 458 923 3,001 4,382 68.48 
3 วิทยาศาสตร์ 0 77 449 3,777 4,303 87.78 
4 สังคมศึกษา 2 6 533 4,518 5,059 89.31 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 119 198 3,937 4,254 92.55 
6 ศิลปศึกษา 0 3 70 2,708 2,781 97.38 
7 การงานอาชีพฯ 1 232 395 2,965 3,593 82.52 
8 ภาษาอังกฤษ 1 269 456 1,721 2,447 70.33 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 0 109 2,185 2,295 95.21 
10 IS 0 25 46 616 687 89.67 

รวม 5 1,411 3,566 26,921 31,903 84.38 
ร้อยละ 0.02 4.42 11.18 84.38 100.00  
รวมกลุ่ม 4.44 95.56 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิท่ี 49 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 195 381 1,852 2,429 76.25 
2 คณิตศาสตร์ 1 168 1,068 2,321 3,558 65.23 
3 วิทยาศาสตร์ 9 30 528 6,673 7,240 92.17 
4 สังคมศึกษา 4 3 158 3,127 3,292 94.99 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 30 21 1,862 1,913 97.33 
6 ศิลปศึกษา 6 6 77 1,947 2,036 95.63 
7 การงานอาชีพฯ 0 109 160 2,149 2,418 88.88 
8 ภาษาอังกฤษ 2 127 984 4,490 5,603 80.14 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 3 22 2,156 2,182 98.81 
10 IS 0 3 54 594 651 91.24 

รวม 24 674 3,453 27,171 31,322 86.75 
ร้อยละ 0.08 2.15 11.02 86.75 100.00  
รวมกลุ่ม 2.23 97.77 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิท่ี 50 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
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ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 49 303 1,814 2,166 83.75 
2 คณิตศาสตร์ 0 501 993 2,888 4,382 65.91 
3 วิทยาศาสตร์ 2 153 715 5,090 5,960 85.40 
4 สังคมศึกษา 0 34 217 4,840 5,091 95.07 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 92 215 4,099 4,406 93.03 
6 ศิลปศึกษา 1 0 72 2,984 3,057 97.61 
7 การงานอาชีพฯ 4 215 505 3,619 4,343 83.33 
8 ภาษาอังกฤษ 1 112 586 2,116 2,815 75.17 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 0 226 2,216 2,443 90.71 
10 IS 0 14 35 639 688 92.88 

รวม 9 1,170 3,867 30,305 35,351 85.73 
ร้อยละ 0.03 3.31 10.94 85.73 100.00  
รวมกลุ่ม 3.34 96.66 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิท่ี 51 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 6 291 608 1,998 2,903 68.83 
2 คณิตศาสตร์ 5 338 951 2,253 3,547 63.52 
3 วิทยาศาสตร์ 10 67 542 7,642 8,261 92.51 
4 สังคมศึกษา 7 4 209 3,320 3,540 93.79 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 21 24 1,861 1,906 97.64 
6 ศิลปศึกษา 1 4 77 1,930 2,012 95.92 
7 การงานอาชีพฯ 5 146 223 2,614 2,988 87.48 
8 ภาษาอังกฤษ 5 261 846 4,537 5,649 80.32 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 23 181 2,144 2,350 91.23 
10 IS 0 10 8 634 652 97.24 

รวม 41 1,165 3,669 28,933 33,808 85.58 
ร้อยละ 0.12 3.45 10.85 85.58 100.00  
รวมกลุ่ม 3.57 96.43 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิท่ี 52 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 



138 

 

5) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 260 410 1,432 2,102 68.13 
2 คณิตศาสตร์ 0 496 1,044 2,842 4,382 64.86 
3 วิทยาศาสตร์ 0 143 753 3,407 4,303 79.18 
4 สังคมศึกษา 2 20 1,070 3,967 5,059 78.41 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 61 512 3,681 4,254 86.53 
6 ศิลปศึกษา 0 3 76 2,702 2,781 97.16 
7 การงานอาชีพฯ 1 358 438 2,796 3,593 77.82 
8 ภาษาอังกฤษ 1 325 623 1,498 2,447 61.22 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 137 305 1,852 2,295 80.70 
10 IS 0 25 65 597 687 86.90 

รวม 5 1,828 5,296 24,774 31,903 77.65 
ร้อยละ 0.02 5.73 16.60 77.65 100.00  
รวมกลุ่ม 5.75 94.25 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 53 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  
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ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 237 397 1,794 2,429 73.86 
2 คณิตศาสตร์ 1 377 1,388 1,792 3,558 50.37 
3 วิทยาศาสตร์ 8 80 596 6,556 7,240 90.55 
4 สังคมศึกษา 4 1 503 2,784 3,292 84.57 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 34 64 1,815 1,913 94.88 
6 ศิลปศึกษา 6 6 67 1,957 2,036 96.12 
7 การงานอาชีพฯ 0 154 163 2,101 2,418 86.89 
8 ภาษาอังกฤษ 3 415 1,738 3,447 5,603 61.52 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 120 256 1,805 2,182 82.72 
10 IS 0 7 51 593 651 91.09 

รวม 24 1,431 5,223 24,644 31,322 78.68 
ร้อยละ 0.08 4.57 16.68 78.68 100.00  
รวมกลุ่ม 4.65 95.35 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 54 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  
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ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 49 330 1,787 2,166 82.50 
2 คณิตศาสตร์ 0 680 1,137 2,565 4,382 58.53 
3 วิทยาศาสตร์ 2 250 944 4,764 5,960 79.93 
4 สังคมศึกษา 0 51 501 4,539 5,091 89.16 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 79 407 3,920 4,406 88.97 
6 ศิลปศึกษา 1 2 73 2,981 3,057 97.51 
7 การงานอาชีพฯ 3 395 569 3,376 4,343 77.73 
8 ภาษาอังกฤษ 1 417 758 1,639 2,815 58.22 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 50 352 2,040 2,443 83.50 
10 IS 0 14 40 634 688 92.15 

รวม 8 1,987 5,111 28,245 35,351 79.90 
ร้อยละ 0.02 5.62 14.46 79.90 100.00  
รวมกลุ่ม 5.64 94.36 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 55 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  
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ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 6 378 720 1,799 2,903 61.97 
2 คณิตศาสตร์ 4 454 1,101 1,988 3,547 56.05 
3 วิทยาศาสตร์ 10 100 794 7,357 8,261 89.06 
4 สังคมศึกษา 7 2 366 3,165 3,540 89.41 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 29 81 1,796 1,906 94.23 
6 ศิลปศึกษา 1 4 76 1,931 2,012 95.97 
7 การงานอาชีพฯ 6 188 299 2,495 2,988 83.50 
8 ภาษาอังกฤษ 2 553 1,707 3,387 5,649 59.96 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 91 280 1,978 2,350 84.17 
10 IS 0 10 10 632 652 96.93 

รวม 37 1,809 5,434 26,528 33,808 78.47 
ร้อยละ 0.11 5.35 16.07 78.47 100.00  
รวมกลุ่ม 5.46 94.54 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 56 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  
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7. แหล่งเรียนรู้/ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/คร/ูนักเรียน 
1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 56 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 
กิจกรรม 

ห้องสมุดโรงเรียน 

183 - สืบคน้ข้อมูล โครงงานวิทยาศาสตร์ และอ่ืน  ๆ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
- ศึกษาหาประวัติและผลงาน นักคณิตศาสตร ์
- นักเรียนไดส้ืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัต ิ

ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

127 - สืบคน้ข้อมูล  
- ให้นักเรียนสรา้งแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย 85 - เพื่อให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากพรรณไม้ในโรงเรียน 
ห้องอินเตอร์เน็ต ICT 43 - โครงงานวทิยาศาสตร ์
อุทยานวิทยาศาสตร์/ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

71 - เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ 

 
ตารางที่ 57 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 
กิจกรรม 

มหาวิทยาลยั/สถานบนั/ศนูย์การ 
เรียนรู้ฯ 

306 - ฝึกปฏบิัติทดลองทางสารเคมีกับอาจารย์ของสาขา
เคมี  

วัดวาอาราม 64 - ฝึกปฏบิัติคอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ ของสาขา
อิเล็กทรอนิกส์  

วนอุทยานแห่งชาต/ิสวนสัตว/์
สถาบนัคชบาล 

63 - ฝึกปฏบิัติของไฟฟาูกําลงั  ของสาขาอิเล็กทรอนิกส ์

พิพิธภัณฑ์/หอศิลป ์ 23 - ศึกษาแหลง่ท่องเทีย่วและพชืพนัธุ์ทางธรรมชาต ิ
 
 2) ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรยีน  

ตารางที่ 58 แสดงผลงานดีเดน่ของสถานศึกษา 
ระดบัรางวัลทีไ่ด้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน  

 

2.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่

สพฐ. 
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ระดบัรางวัลทีไ่ด้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประจักษ์ 3 ปี ซ้อน รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (WORLD-CLASS STANDARD 
SCHOOL) 

สพฐ. 

4.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในระดับดีมาก 

สมศ. 

5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์               
มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง     
ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

6.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 

สพฐ. 

7.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, 
ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 

สพฐ. 

8.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานปูายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร 

9.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน จากสํานักงานปลัด สํานัก
นายกรัฐมนตรีนิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลําดับที่ 6 มัธยมศึกษา 

สพฐ. 

10โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือก
สถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน 

สพฐ. 

11.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                 
ในระดับดีเยี่ยม 

สมศ. 

 
ตารางที่ 59 แสดงผลงานดีเดน่ของผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ก ากับลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563 

ประเภทผู้บริหาร จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
สํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
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ตารางที่ 60 แสดงผลงานดีเดน่ของครู 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1 นางรัชนก  ตั้งใจ รางวัลชนะเลิศ หรียญทอง ครูผูส้อนยอดเยี่ยม 

Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรยีนการสอน 

สพฐ. 

2 นางสาวฟองสิร ิธรรมธิกูล รางวัล "พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563" 
ระดับจังหวดั 

สกสค.จังหวดัลําปาง 

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ  

สพฐ. 

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญทอง การนําเสนอ
แบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร๋และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนครั้งที่ 
1 และงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 

สสวท. 

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญเงิน การนําเสนอ
แบบ oral presentationงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร๋และนวัตกรรมสําหรับ
นักเรียนครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 35 

สสวท. 

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญทอง การประกวด
โครงงาน ประเภทการนําเสนอด้วยวาจา สาขาเคมี 
ในการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งท่ี 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

3 นางณัฐวรา  ดอนด ี รางวัลรองชนะเลิศ เหรยีญทอง ครูผูส้อนยอดเยีย่ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาต ิ

สพฐ. 

รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563” 
ระดับจังหวัด 

สกสค.จังหวดัลําปาง 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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4 นางสาวแววดาว  รู้เพียร รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอน

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ 

สพฐ. 

รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563” 
ระดับจังหวัด 

สกสค.จังหวดัลําปาง 

5. นางวราลักษณ์  เสาร์แก้ว รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 

สพฐ. 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ประเภทรางวัล
ครูผู้สอนที่มีผลงานดี เด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4/7 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

6 นางกัญญ์พิดา  กันธิมา รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ 

สพฐ. 

7 นางสาวศิธาศินี  นินใจ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) สาขาเคมี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

8 นายอาทิตย์ ยี่แก้ว นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิหคสายฟูา ประเภท
อากาศยานมัลติโลเตอร์ 

กฝผ.แม่เมาะ 

9 นางนันทิยา   กาชัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Oractice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน์ สาขาชีววิทยา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563” 
ระดับจังหวัด 

สกสค. จังหวัดลําปาง 

10 นายอภิรัตน์   กาชัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กํากับลูกเสือดีเด่น ประจําปี 
2563 ประเภทผู้สอน  

สํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

11 นางสาวปิยรตัน์    ท้าวตื้อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กระบวนการแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ และ
สมาคมวิทยาศาสตรฯ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งท่ี16 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ
สมาคมวิทยาศาสตรฯ์ 
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รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563” 
ระดับจังหวัด 

สกสค. จังหวัดลําปาง 

12 นายนนทวัฒน์   ศรีชัยวรรณ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมใน
ระบบออนไลน์ สาขาฟิสิกส์ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนประเภทรางวัล
ครูผู้สอนที่มีผลงานดี เด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม ประกวดสื่อ
นวัตกรรมวิชาการครูผู้ สอน โชว์  แอนด์  แชร์                
บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

13 นาง สาว ณัฐชญา   ยศข่าย รางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ต้ น  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ 

สพฐ. 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ร า ง วั ล ชม เ ช ย  ป ร ะ เ ภ ท                         
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  

สมาคมวิทยาศาสตรฯ์ – 
อพวช. ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ ้

14 นางสาว ชนก กานต ์  เนตร รัศม ี ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอประเภทบรรยายและ
เผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 16th 
Asia-Pacific Conference on Giftedness (APCG 
2020) Daegu, Korea 

Asia-Pacific Federation 
on Giftedness 

รางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับช้ัน
มั ธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นท่ี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงาน
ประเภทนําเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาชาเคมี 

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวดัลําพูน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง โครงงาน
ประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี 

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวดัลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก ประกวดสื่อนวัตกรรม
วิชาการครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

15 นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ ( ฺBest Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน์ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก รับการคัดเลือกครู
ต้นแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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16 นางสาวสุนสิา อินทร์จักร ์ ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันทักษะการ
แก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค  

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ครูผู้ควบคุม รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้นสาขา
วิ ท ย า ศ าส ตร์ ชี วภ า พ   เ นื่ อ ง ใ น ง าน สั ปด า ห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง การ
ประกวดผลการปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Oractice) สื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน์ สาขาชีววิทยา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

17 นางสาวศศิมน  ศรีกลุวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขัน
โ ค ร ง ง าน วิ ท ย า ศ า สต ร์  ร ะดั บ  ม . ต้ น  ส าข า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดั
เชียงใหม ่

18 นางสาววิรัณญา  จุ่นน้อย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดี” ประจําเดือน
เมษายน 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดี” ประจําเดือน
พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

19 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ รางวัล เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
เเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดั
เชียงใหม ่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการจัดตู้ปลา
สวยงามเชิงนิเวศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วน
ภูมิภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

20 นางสาวเด่นดาว  ทะนันชัย ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขัน
โ ค ร ง ง าน วิ ท ย า ศ า สต ร์  ร ะดั บ  ม . ต้ น  ส าข า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดั
เชียงใหม ่
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21 นางกัญญา   ศรีสะอาดรักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  

ระดับ ม.ต้น  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

22 นางสาว ทิพย์ สุดา     มะ โน วัง  รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก การประกวดสื่อ
นวัตกรรมวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม โชว์ แอนด์ แชร์
บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้รับการยกย่องเป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น มณฑลทหารบกท่ี 32 
23 นางสาวทัศน์กานต์ โพธิ์ประเสริฐ ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

จินตนาการทาง วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่อง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วน ภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก การประกวดสื่อ
นวัตกรรมวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม โชว์ แอนด์ แชร์
บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

24 นายมงคล กาสา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) การ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practics) สื่อ
นวัตกรรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน สาขาฟิสิกส์ ในการ
ประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวดัลําพูน 

เป็นคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.5 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับโรงเรียนไตรภพวิทยา 

โรงเรียนไตรภพวิทยา 

25 นางอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว วิทยากร ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-3 

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

คณะกรมการดําเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.5 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

วิทยากรกิจกรรมทําเจลล้างมือปูองกัน Covid19 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
26 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ

ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ "ดี " ประจําเดือน 
พฤษภาคม" 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ"ดีมาก" ประจําเดือน
มิถุนายน" 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ1ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นายนายธีภัทร์ แสงอินทร์ ได้ผ่านการอบรม ค่าย 1 
สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
วิชาวิทยาศาสตรโ์ลกและ
อวกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ1ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นายนายธีภัทร์ แสงอินทร์ ได้ผ่านการอบรม ค่าย 2 
สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
วิชาวิทยาศาสตรโ์ลกและ
อวกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

27 นางสาวจินดารัตน์ สุวรรณรินทร ์ เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์  

สมพ.ลาํปาง ลําพูน 

28 นายอดุลย์  พลงาม คณะกรรมการค่ายบูรณาการม.5 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

29 นางจรรยา แจ้งมงคล ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะว21/2560 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนผ่าน 100% 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดี เยี่ ยม ประจําเดือน 
พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีเยี่ยม ประจําเดือน เมษายน 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นผู้สมควรได้รบัรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน 
ประเภทรางวัลครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับจิตวิทยาสําหรับครู 

มหาวิทยาลยัการกีฬาเห่งชาติ 
วิทยาเขตลําปาง 

30 นายยมนา สุขหอม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สอบออนไลน์ เดือน
เมษายน ได้ระดับ ดีมาก 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สอบออนไลน์ เดือน
พฤษภาคม ได้ระดับ ดีมาก 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน การอบรม "ทักษะการ
ตั้งคําถาม" 

โรงเรียบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
31 นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กํากับลูกเสือดีเด่น ประจําปี 

2563 ประเภทผู้สอน  
สํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ 
รายการที่2  การแข่ งขันการสร้างอุปกรณ์ เพื่ อ
ให้บริการ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภท 3 มิติ(3D)  ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

32 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการ
คํานวณและโค้ดดิ้ง Coding 

สสวท. 

33 นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์ การพัฒนาตนเองด้วยการทําแบบทดสอบออนไลน์ 
ระดับ “ดีมาก” ประจําเดือนเมษายน และพฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

34 นางชนิดาภา สายทอง เป็นผู้สมควรได้รบัรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน 
ประเภทรางวัลครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

35 นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้ที่ผ่านการสอบที่แสดงความสามารถ ความรู้
และทักษะใน  คอมพิ ว เตอร์พื้ น ฐาน  อุปกรณ์
คอมพิว เตอร์  ซอฟแวร์  ระบบปฎิบัติการ การ
แก้ป๎ญหา การบํารุงรักษาเบื้องต้น การจัดการไฟล์ 

IC3 Digital Literacy 
Certification Global 

เป็นผู้ที่ผ่านการสอบที่แสดงความสามารถ ความรู้ 
และทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

IC3 Digital Literacy 
Certification Global 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
กาประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์  

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

36 นายชวัลวิทย์ วริโชติภมูินนท์ เป็นผู้ที่ผ่านการสอบที่แสดงความสามารถ ความรู้ และ
ทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เครื่องมือค้นหา อีเมล การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม การ
ทํางานร่วมกัน การรู้ (Literacy) สื่อดิจิทัล 

IC3 Digital Literacy 
Certification Global 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
กาประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์  

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดีเยี่ยม” 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy สพม.42 
หลักสูตรการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพม.ลาํปาง ลําพูน 
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1  นายรังสรรค์ มาปลูก ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมินโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET)ประจําปี พ.ศ.2563 

สสวท. 

2  นายปิยพงค์ จักรบุญมา ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
Asian Science and Mathematics Olympiad 
(ASMO) 2020 

บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Big 
Bay Bei Heat Round 2021 

ประเทศฮ่องกง 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
Australian Mathematics Competition (2020) 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
American Mathematics Competition 8 / 2020 

Math Mission Thailand 

ครูผูส้อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics 
Contest) 

TMC 

ปฏิบัติหน้าที่ดาํเนินการโครงการติวเพิม่พูนศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางวิชการ
ระดับนานาชาต ิรอบสอง ระดับประเทศ ประจําปี 2563 

โรงเรียนบุีญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีดาํเนินการโครงการตวิเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ให้แก่
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

โรงเรียนบุีญวาทย์วิทยาลัย 

3 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

4 นายมิตร มูลแก้ว การจัดการเรยีนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 

สพฐ. 

การวัดประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สพม.42 
การประเมินผลทักษะด้านความรูพ้ื้นฐานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส ์

สพป.เขต 1 

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผูส้อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5 นายวิทวิส ศักดาศิริสถาพร ปฎิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/10 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

6. นางสาวสุวิมล ศรีเทพ เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ "ดมีาก" ประจําเดือน
พฤษภาคม และมิถุนายน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
7 นางสาวเปมิกา  เมืองมลูพุ่มนาค เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ

ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ "ดมีาก" ประจําเดือน
พฤษภาคม และมิถุนายน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

8 นางณัฐสิร ี ลี้ตระกูล รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาควิชาคณติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

9 นางนฤมล  มณีโชติ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

10 นายพรศักดิ์  เพ็งมา เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

11 นางสาวนราพร  ณ จันตา รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาควิชาคณติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12 นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกลุ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง 
การนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร ์ โครงการพัฒนา
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

ภาควิชาคณติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13 นางสาวสมหญิง  ฟองมัน รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาควิชาคณติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14 นางพิชญา  สิงห์หล้า รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
15 นายวุฒิชัย  มีซอง บทเรียนออนไลน์ท่ีมีคณุภาพดเีดน่ ในโครงการพัฒนา

และส่งเสรมิการเรียนรู้ผ่านการเรยีนออนไลน์ 
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรยีนออนไลน์เพื่อ
ยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา 

รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดคลปิวิดีโอสื่อการสอน 
และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการ
ครู สควค. ภาคเหนือ 

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู 
สควค. ภาคเหนือ ร่วมกับ 
สสวท. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นายพิภพภัทร์ มดัฉิมา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ครูนํา

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบป๎ญหารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2 นางสาวรัตติกาล ราชจริต บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบออนไลน์ ระดับ “ดีเยี่ยม” ประจําเดือน เมษายน 
และพฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์ 
ปีการศึกษา 2563 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

3 นางสาวกุลธิดา นันต ี ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผูส้อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

4 นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย ์ เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

5 นางพิมพ์ใจ แสนใจยา ครูผูฝ้ึกซ้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นํานักเรียนเข้า
ร่วมการประกวด  ในการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ระดับมัธยมศกึษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practices)"สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์ 
อาเซียนศึกษา" 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผูส้อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

6 นางสุมาลี ง้ิวงาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินใหข้้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครมูีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการบริหาร
จัดการขยะ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับไวรสัโคโรน่า สพม.ลาํปาง ลําพูน 
ผ่านการประกันคณุภาพการศึกษาด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์แนวทางการ

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน
บางละมุง จังหวัดชลบรุ ี

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "ดาวเทียม"ด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส ์

ศูนย์วิทยาศาตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ผ่านทดสอบความรูเ้กี่ยวกับโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบญัญัติจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐฯ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบ "Teaching Techniqe 
Comprehension for English Teacher" 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดี ประจําเดือน
เมษายน และพฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

7 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก ได้รับการคัดเลือก คนดศีรีบญุวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ครูผู้มผีลงานด้านการสอนดเีด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯครูดีในดวงใจ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

8 นางฆัสรากร วงค์ไชย ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรสั
COVID –19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

กศน. อุบลราชธาน ี

การทดสอบวัดความรูเ้บื้องต้น หลกัสูตรต้านทุจรติ
ศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส ์

สพม.33 

ผ่านการทดสอบความรู้ หัวข้อ“การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะการเรยีนรู้” 

ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์ชช่ิงความดี 4ส 
ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ดา้นการศึกษาและ
ได้รับเกียรติบัตร “คุรุชนคนดี” 

มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e – Learning) 
“ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย” ประจาํปีพุทธศักราช 2563 

สถาบันพระปกเกล้า 

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ระบบสรุิยะ” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรม อริยสัจ
4 เบื้องต้นการเรียนแบบออนไลน์ กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุร ี
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  ผ่านการทดสอบความรูส้ําหรับ Teaching Technique 

Comprehension for English Teacher 
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

การทดสอบหลกัสตูรการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สพม.ลาํปาง ลําพูน 
การทดสอบความรูเ้กี่ยวกับงานสารบรรณ สพม.ลาํปาง ลําพูน 

9 นางผ่องพรรณ เดชม ี เป็นบุคคลแห่งการเรยีนร้ีในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ"ดี" ประเดือนเมษายน 
และพฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครผูู้สอนประเภทรางวลั
ครูผูส้อน ที่มผีลงานดเีด่น กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลครดูีศรีแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการและ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

10 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง  ครูผูส้อนยอดเยีย่ม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจดัการ รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค 

สพฐ. 

ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 18 สพฐ. 
รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง  ครูผูส้อนยอดเยีย่ม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับภาค 

สพฐ. 

11 นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์ ผ่านการทดสอบความร้ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยจฐานะ ว
21/2560 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบจัดความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับไวรสั 
COVID – 19 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบความร ู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ" 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบเรื่อง ความเป็นครูมืออาชีพ สพป.เขต 1  
ผ่านการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ระดับชั้นเรียน สพม.5 
ผ่านการทดสอบเรื่อง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สพม.5 

ผ่านการทดสอบความรู้ "โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ" สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 นางดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย ผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท
รางวัลครผูู้สอน ท่ีมผีลงานดเีด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีบญุวาทย์" ประจําปี
การศึกษา 2563 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นผู้ท่ีีมีบทความดีเด่น และไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคตเิพื่อการ
เรียนรูด้้านพลังงานทางเลือก โดยการเรยีนรู้ผา่น
ระบบทางไกล (online) 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

2 นางสาวกฤติยา วรศร ี
 

ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามโครงการจดัการทดสอบ (O-NET)  

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ด้านบรหิารจัดการเพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

3 นางนวพร ลออพันธ์สกุล กรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์  
รักการอ่าน  และการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

วิทยาลัยเทคนิค จังหวดั
ลําปาง 

4 นายปิยะวัติ วังซ้าย 
 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันอ่าน
ข่าวพระราชสํานักเฉลมิพระเกียรติ กิจกรรมเทิดไท้
จอมราชันย์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

5 นางชลัณรัศม์ วังซ้าย รางวัลชมเชย ครผูู้ฝึกซ้อมนักเรยีน การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาไทย-เทิดไท้จอมราชันย์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

6 นางกัลยา สุขหอม บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอบรม
ออนไลน์ ระดับดีเยี่ยม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเขียนเรียงความ สพม.ลาํปาง ลําพูน 
7 นางสาวช่อทิพย์ ทิปิง ผ่านการทดสอบ  การจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย

แบบทีพีอาร์ (TPR) 
สพท.เชียงใหม่ เขต 2 

8 นางสาวกมลวรรณ นันต ี ผ่านการทดสอบการ จดัการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 (Covid 19) 

สพฐ. 

ผ่านการทดสอบ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผ่านการทดสอบ การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการ
สอน (Research for Instructional 
Development) 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 
ด้วยระบบ PISA – Style Online Teating 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบ Teaching Teachnique 
Comprehension for English Teacher 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
9 นางสาวนิศาชล สมเพชร ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ

ครูผูส้อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปี
การศึกษา 2563 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

10 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว รางวัลรองชนะเลิศ เหรยีญทอง ครูผูส้อนยอดเยีย่ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับภาค 

สพฐ. 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ครูผูส้อนนักเรียน  
กิจกรรมการแข่งขัน “อ่านข่าวในพระราชสาํนักเฉลมิ
พระเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัราชภฎัลําปาง 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดมีาก 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายธีรัตม์ ปิงแก้ว ครูผู้ควบคมุ การแข่งขันร้องเพลงโฟล์คซอง ระดับ

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. งานฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง ประจาํปี 2564 

กฝผ.แม่เมาะ 

ครูผู้ควบคมุการแข่งขัน BIG BAND MOTOR SHOW 
ในงาน MOTOR SHOW NEW NORMAL 2020 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรลัลําปาง 

หอการค้าจังหวัดลําปาง 

ครูผู้ควบคมุการแข่งขันวงสตริง ในโครงการสานศลิป์
ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัลําปาง 

2 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว ผ่านการทดสอบครูและผู้บรหิารโรงเรียนทั่วประเทศ 
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโ์รคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

3 นางสาววาสนา งามสุข ครูที่ปรึษาประจําชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/10 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

4 นางกุลรัศมิ์ เลิศหริัญปริยกร เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

5 นางสบันนา มหาวรรณ ์ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนการสอน รางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับชาต ิ

สพฐ. 

“รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรคค์นด”ี สพม.ลาํปาง ลําพูน 
เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
6 นายเริง ขัดทะเสมา ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดา้นวิชาการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นท่ี 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดา้นวิชาการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค 

สพฐ. 

7 นางอรชร พรศิร ิ ครูผู้ควบคมุการแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้ควบคมุการแข่งขันวงดนตรีสตริง ของนักเรียน  
ช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

8 นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
เมษายน 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเยีย่ม" ประจําเดือน 
กรกฎาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

9 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูผูฝ้ึกสอน รางวลัเข้าร่วมแสดง การประกวด
ศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 35 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  

มหาวิทยาลยัศิลปากร และ
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 

ครูผูฝ้ึกสอน รางวลัชมเชย การแขง่ขันวาดภาพ
ลายเส้น  โครงการสานศลิป์ ถ่ินมนุษย์ ครั้งท่ี 10  

คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

ครูผูฝ้ึกสอน รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 เหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  โครงการสานศลิป์ ถ่ิน
มนุษย์ ครั้งที่ 10  

คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

การแข่งขันสร้างสรรค์งานศลิปะ ประเภทการ
ประกวดวาดภาพมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 หัวข้อ ศิลปะ
และวัฒนธรรมลา้นนา โครงการสานศิลป์ ถ้ินมนุษย์ 
ครั้งท่ี 10  

คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ระดับภาค  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 ระดับภาค  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

1 ส.อ.(ญ)สุปราณี เป็งบังวัน รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา (วิขาสุขศึกษา) กาประกวดผลการปฏิบตัิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผูส้อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ตุรุชนคนด ี มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
อนุชนคนดี มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเยีย่ม" ประจําเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

2 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ประเภททีมชายการ
แข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนPEAชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี16 (ปีท่ี36)  รอบคัดเลือก
ภาคเหนือ 

สมาคมการกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มประเภท
ทีมชายการแข่งขันกีฬานักเรียนนกัศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที ่42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาที่ 5 

กรมพลศึกษา 

3 นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ ์ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา (วิขาพลศึกษา) กาประกวดผลการปฏิบตัิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม ครูผูส้อนยอดเยีย่ม การ
สร้าง นวัตกรรม  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลบุคคลเเห่งการเรยีนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วย
การทําเเบบทดสอบออนไลน์ ระดบัดีเยี่ยม 
ประจําเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

4 นายประยง ตรินันต ์ เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดี ประจําเดือน 
เมษายน 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีเยี่ยม ประจําเดือน 
พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ

ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดี ประจําเดือน 
กรกฏาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/8 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1 นางสาวนัยนา จันตาวงศ ์ เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 

ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ก 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

2 นางสาวกัญญารัตน์ หรด ี รางวั ลชนะเลิศ  เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ ยม                  
ครูต้นแบบ SHOW & SHARE การประกวดสื่อ
นวัตกรรมครู SHOW & SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้รับทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language 
Teaching Assistant Program (FLTA)  

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
(ฟุลไบร์ท) 

วิทยากร  การอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

วิทยากร การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

นําเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 40th Thailand 
TESOL and PAC International Conference 
2020 

Thailand TESOL 

3 นายธรัช พุทธรักษ ์ วิทยากรแกนนําหลักสูตรพัฒนาศกัยภาพผู้นํานักเรียน
สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรงุเทพฯ 

สพฐ. 

ร่วมจัดการพัฒนาบุคลากรและจัดทําคู่มือหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้นํานักเรียนสูก่ารเป็นพลเมือง
โลกตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young 
Leaders for SDGs) ณ โรงแรมสดีารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก 

สพฐ. 

นําเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 40th Thailand 
TESOL and PAC International Conference 
2020 

Thailand TESOL 

รางวัลชนะเลิศ  การคัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ การ
ประกวดสื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัด
ลําปาง 

วิทยากรกระบวนการโครงการฝึกอบรมนักเรยีนแกน
นําเสรมิสร้างสมรรถนะนักเรยีนด้านความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม ่
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  วิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (OBEC AWARDS) 
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

วิทยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน O-NET 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง ระดบัยอดเยี่ยม                  
ครูต้นแบบ SHOW & SHARE การประกวดสื่อ
นวัตกรรมครู SHOW & SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

4 นายอนันต ์ดอกหอม รางวัล "พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563" 
ระดับจังหวดั 

สกสค. จังหวัดลําปาง 

5 1. นางสาวศิริพร  แพงสวัสดิ์ 
2. นางสาวชลธิชา  มะโยธ ี
3. นางสาวนัยนา จันตาวงศ ์
4. นายธรัช  พุทธรักษ ์
5.นางสาวเจนจิรา  อวดหาญ 

เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 
ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ก 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

6 1. นางปิยวรรณ โชติปฏิเวชกุล 
2. นางจารุพร แจ่มแจ้ง 
3. นางสาวกรพินธุ์  นิลแพทย์ 

ครูผูฝ้ึกสอน รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 การแข่งขัน 
Cross word ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา 

7 นางสาวอลินดา  อินทร์อยู ่ วิทยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน O-NET 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

8 นางสาวกรรณิการ์ หริัญรัตน ์ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญเงิน การประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice ) นวัตกรรมในระบบ
ออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

9 นางสาวตัสนมี สังข์ศิลปะชัย ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

10 นางสาวชลธิชา มะโยธ ี ครูผูส้อนที่มีผลงานดีเด่น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน สพม.ลาํปาง ลําพูน 
11 นายพสิษฐ์ สุปญ๎ญา ได้เข้าร่วม การประกวดผลการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน ์
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

12 นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล teacher training workshop British council 
13 นางจิราภรณ์ ป๎นด ี เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ

ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดีมาก ประจําเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

14 นางสาวอชิรญา เทพวัลย ์ A 6 hour teacher training workshop British Council 
  ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขยีนคือคิด เพื่อ

เสรมิสร้างความคิดเชิงเหตผุลและการสื่อสารในช้ัน
เรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
15 นางสาวจุฬาภรณ์ จันทราช การปฏิบัตหิน้าท่ีครูที่ปรึกษาระดบัช้ัน ม.4/13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การจัดสอบสนามหลวงนักธรรมศกึษาช้ันตรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
16 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน ผ่านการทดสอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21 สพป.น่าน เขต 2 

“Elementary Chinese for Business” Online 
Test 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ผ่านการทดสอบการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 
35 (ลําปาง-ลําพูน) 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 นายพัฒนา ยาใจ เป็นผู้สมควรไดร้ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผูส้อน 

ประเภทรางวัลครูผูส้อน ท่ีมีผลงานดีเด่น กลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

2 นายสันติชัย ไชยด ี ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

3 นางปรารถนา จันทร์ปญ๎ญา ครูผูฝ้ึกสอน รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันระเบียบแถว
และสวนสนาม ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 สํานักปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4 นางอุบล พิทักษ์ทา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การ
ประกวดผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice ) 
นวัตกรรมในระบบออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับดี ประจําเดือนเมษายน 
พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับดีเยีย่ม ประจาํเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5 นางปียานันต์ รักพานิช ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง การขออนุญาตไปตา่งประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021 ด้วยระบบ PISA-Style Online Testing 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  ผ่านการทดสอบ เรื่อง "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 

วิทยาการคํานวณ" (Computer Science) 
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

การทําแบบทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลกัเกณฑ์ ว21/2560 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

สพม.เขต 18 

ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โขนวิทยา : ศาสตร์ 
ศิลป์ ถ่ินสยาม 

Rajamangala University 
of Technology 
Thanyaburi 

6 นางสาวกวินนาฎ เชียงโญ เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดมีาก ประจําเดือน 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วม การประกวดผลการปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

7 นางจิลาวัล มหามิตร ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

8 นายพีรยุทธ ต่อสกลุศักดิ ์ ผ่านการทดสอบผา่นการอบรมหัวข้อ การจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 

สพฐ. 

ผ่านการทดสอบหัวข้อ การจดัการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณสาํหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การประกันคณุภาพ
การศึกษา” 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ผา่นการทดสอบความรู้เกี๋ยวกับ “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ” 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

9 นางจินตนา เกิดเหมาะ ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์การดําเนินการย้ายข้าราชการครูฯ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศขอ
ข้าราชการคร ู

สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  ผ่านการทดสอบ Teaching Technique 

Comprehension for English Teacher 
สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบหลักสูตรการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกษาตําแหน่งครมูี
วิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ว21/2560 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครตู้นแบบ SHOW & 
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW & 
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี   

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

10 นางยุพิน จันทร์ตา เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ในการพฒันาตนเองด้วยกา
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดี ประจําเดือน  
เมษายน พฤษภาคม 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA - Style 
Online Testing 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับพระราชบญััติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ว21 / 2560 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
(Best Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน ์

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

11 นางลัคนา ชาญชนะภัย ผ่านการทดสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สพป.กําแพงเพชร เขต 2 

ผ่านการทดสอบเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021 ด้วยระบบ PISA - Style Online 
testing 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

ผ่านการทดสอบการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning) 

สพม.ลาํปาง ลําพูน 

12 นายปรัชญา หลักฐาน ผ่านการทดสอบการบันทึกข้อมลูนิเทศออนไลน ์ สพม.ลาํปาง ลําพูน 
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ตารางที่ 61 แสดงผลงานดีเดน่ของนักเรียน 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1 นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์ รางวัลชมเชย เหรียญทอง การนําเสนอแบบโปสเตอร์ 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร๋
และนวัตกรรมสําหรับนักเรยีนครั้งที่ 1 และงาน
ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 

สสวท. 

2 นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์ รางวัลชมเชย เหรียญเงิน การนําเสนอแบบ oral 
presentationงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร๋และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนครั้งที่ 
1 และงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 

สสวท. 

3 นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย  
นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์  
นางสาวสิริกร แก้วป๎ญญา 

รางวัลชมเชย เหรียญทอง การประกวดโครงงาน 
ประเภทการนําเสนอด้วยวาจา สาขาเคมี ในการ
ประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12 
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

4 นางสาวกัลยภรณ์ พนาพันธ์ 
นางสาวดลนภา ป๎นตา  
นางสาวภัทรพร สุริยา 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Science 
Show ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

5 นายจตุรวิทย์ อุปรโคตร  
นายภัทรวินท์ สุมา  
นายอติชาติ ไชยสาร 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

6 นางสาวปุณยนุช สายสุข  
นายปกปูอง วีรอาภาชัย 

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

7 เด็กหญิงปณุิกา อินต๊ะพันธ์  
เด็กหญิงพีรดา สายธิ  
เด็กหญิงปมลวรรณ ตันจันกูล 

รางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดบัช้ัน ม. ตน้ 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

8 นางสาวชนกานต์ ชามาตย์ 
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน ์
นางสาวศุภาวีร์ จลุบุตร 

รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคมี ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ฯ ครั้ง
ที่ 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

9 นายจตุรวิทย์ อุปรโคตร  
นายภัทรวินท์ สุมา  
นายอติชาติ ไชยสาร 

รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขา
ชีววิทยา ในการประชุมวิชาการนกัเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ครัง้ที่ 12 กลุ่ม
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

10 เด็กหญิงชาลสิา ไชยคันธิยะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
11 เด็กชายปภังกร แก้วประเทศ  

เด็กชายป๎ญจธรี์ จันทาพูน  
เด็กชายสภุเวช วงศ์เงิน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

12 นายกิตตภิัฎ เมืองมา  
นางสาวประภาพรรณ สมแก้ว  
เด็กหญิงรุ่งเรือง อ่ินคํา 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจัดตู้ปลาสวยงาม
เชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

13 เด็กชายปภังกร แก้วประเทศ  
เด็กชายป๎ญจธรี์ จันทาพูน  
เด็กชายสภุเวช วงศ์เงิน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การเเข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ตน้ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

14 นายกนก ตุ้มท่าไม ้ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันตอบป๎ญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่อง
ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันตอบป๎ญหา
ทางวิทยาศาสตร์ Sci Quiz ระดับม.ปลาย” เนื่องใน
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปาง'63 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

15 นางสาวธัญชนก อะกะเรือน 
นางสาวนันท์นภัส แสนยศ 
นางสาวพิมพ์นิภา ทองฟ ู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแขง่ขันการจัดตู้ปลา
สวยงามเชิงนิเวศ ระดับช้ันมัธยศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

16 เด็กหญิงนลพรรณ วงค์ชมภู 
เด็กหญิงนําหทัย บณุยรัตพันธุ์ 
เด็กหญิงขวัญหทยั ใจยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

17 นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน ์ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันโอลิมปิก
ระดับชาติ สอวน. ครั้งท่ี 16 (TChO16) 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจองเกล้าพระ
นครเหนือ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติแห่งชาติระดับภูมภิาค 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกระบวนการ
แก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยศึกษาตอน
ปลาย เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวร์ะดับประเทศ ครั้ง
ที่ 16 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูป
ภัมภ ์

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกระบวนการ
แก้ป๎ญหาทางวิททยาศาสตร์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
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18 นางสาวนิดานุช ตักเตือน  

นางสาวณิชากร กาตาสาย 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรยีนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประเภท Innovation และไดร้ับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมส่งผลงานใน
โครงการ genius olympiad  ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

สพฐ. 

19 นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย 
นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์ 
นางสาวสิริกร แก้วป๎ญญา 

รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคม ี

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

20 นายนนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ 
นายณัฏฐ์ เตชะนิเวศน ์
นายอนัส ละงู 

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขา
เคม ี

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

21 นางสาวชนกานต์ ชามาตย ์
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน ์ 
นางสาวศุภาวีร์ จลุบุตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิทยาศาสตร์นิทัศน ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

22 นางสาวณธิตา วรรณสืบ 
เด็กชายสริวิชญ์ ครองตาเนิน  
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขื่อนสันเทียะ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานวิทยาศาสตร์นิทัศน ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

23 นางสาวชนกานต์ ชามาตย์ 
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน ์
นางสาวศุภาวีร์ จลุบุตร 

รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคม ี

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน 

24 เด็กหญิงภรูิชญา อินต๊ะทิพย์  
เด็กหญิงอาภาภัทร เมฆนภาภรณ ์

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมภิาค 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

25 เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ  
เด็กหญิงชนันธร จักราชัย 

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

26 เด็กหญิงคลุิกา ศรีคําชุม  
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา  
เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข 

รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่อง
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภมูิภาค 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

27 เด็กชายธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง STEM Challenge 
Competition 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

28 เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ 
เด็กชายสริภพ ณ ลําปาง 
เด็กชายปาฏิหาร์ เช้ือเมืองพาน 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมภิาค 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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29 นายธีรภัทร แสงอินทร ์ ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 สอวน วิชาวิทยาศาสตร์

โลกและอวกาศ 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

30 นายอนันตา ธีรวัฒน์วาที  
นายธนวัฒน์ วรรณารักษ์  
นายวิศรุต น้าประเสริฐ 

ผ่านการคดัเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชา
ดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

31 เด็กชายชนกชนม์ กองกันทะ ผ่านการคดัเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา
ดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

32 นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติแห่งชาติระดับภูมภิาค 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ ์

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกระบวนการ
แก้ป๎ญหาทางวิททยาศาตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

33 เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ
เด็กชายสิรภพ ณ ลาํปาง 
เด็กชายปาฏิหาร์ เชื้อเมืองพาน 

รางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

34 เด็กหญิงปพิชญา หลักมั่น 
เด็กหญิงพิมพ์พิกา มุขแจ้ง 
เด็กหญิงกนกขวัญ สันวงค์ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

35 เด็กชายสรวิชญ์ ครองตาเนิน  
เด็กหญิงณธิตา วรรณสืบ  
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขื่อนสันเทียะ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

36 นายภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทอง การแข่งขัน
ตอบป๎ญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หมวด “วิชาชีววิทยา”ในงาน Academic War สนาม
สงครามแห่งปญ๎ญา 

TCASter 

37 นางสาวนาทยา โสละวะ ได้เหรียญทองแดงต้องพัฒนาการติวเพื่อไปแข่งขัน 
การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี7 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 นางสาวนรมน วัฒนพนม 

เด็กชายนนทกร วังตระกลู 
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 
2020 

ประเทศฮ่องกง (HKIMO) 
 

2 เด็กชายนนทกร วังตระกลู รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Big Bay Bei 
Heat Round 2021 

ประเทศฮ่องกง 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสอบแข่งขันประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
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3 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วม ี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน

คณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian 
Mathematics Competition 2020 (AMC) 

ประเทศออสเตรเลยี 

รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับ 
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ระดบัประเทศ) 

AMC 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest) 

TMC 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน 
American Mathematics Competition 8 / 2020 
(AMC/2020) 

Math Mission Thailand 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขัน Asian 
Science and Mathematics Olympiad (ASMO) 
2020 

บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การสอบแข่งขัน
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

4 เด็กหญิงรมิดา ลิมปไ์พบูลย ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian 
Mathematics Competition 2020 (AMC) 

ประเทศออสเตรเลยี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน 
American Mathematics Competition 8 / 2020 
(AMC/2020) 

Math Mission Thailand 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics 
Contest) 

TMC 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน 
Big Bay Bei Heat Round 2021 

ประเทศฮ่องกง 

5 นายนันทิพัฒน์  บุญรัตน ์
นางสาวรตริัตน์  ภควิวัฒน์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
กระบวนแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ ระดับประเทศครั้งท่ี 16 

อพวช. 

6 นายวรพัทธ์ คําฝ๎้น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest) 

TMC 

7 เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ ์ รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่ งขันAsian 
Science and Mathematics Olympiad (ASMO) 
2020 

บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 

รางวัลชนะ เลิศ  เหรียญทอง การสอบแข่ งขัน
คณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ประจําปี 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

8 เด็กหญิงภภรกญั วณิชย์วิสุทธิ์ชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
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9 เด็กชายนวินพรรษ ตันเกียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรียญเงิน การแข่งขัน

คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics 
Contest) 

TMC 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นางสาวนภัสนันท์ ทะนันชัย 

นางสาวธิญาดา อาษากุล 
เด็กหญิงณธิตา วรรณสืบ 
นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภ ู

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

2 ครอบครัวพอเพีองโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านศาสนาวัฒนธรรม
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศ เชิดชูเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี 
รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดบ
ภาคเหนือ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด ระดับภาคเหนือ 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน New 
gen good ครั้งท่ี 8 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Cover เพลง 77 
ดินแดนแสนวิเศษ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์
ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านสังคม 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดMV เพลง
ครอบครัวพอเพียง 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านประชาธิปไตย 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือด้านสิ่งแวดล้อม 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายจุลจักร เหมยฟอง  
นายธนพนธ์ ถาปาวงศ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ป๎ญหารัะฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4 นางสาวธนภรณ์ ไชยชมพู 
นางสาวนภัสนันท์ ทะนันชัย 
นางสาวธิญาดา อาษากุล 
เด็กหญิงณธิดา วรรณสืบ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ระดับชาติ 

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 

1 นางสาวณัฐชา หมูแก้ว รางวัลชมเชย คัดลายมือภาษาไทย-เทิดไท้จอมราชันย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
2 นางสาวกัลยภรณ์ พนาพันธ์ 

นางสาวชาลิสา สง่าศร ี
นางสาวชญาษร วงค์สิทธ์ิ 
นางสาวธนัญชนก เครือใจยา 
นางสาวณธิตา วรรณสืบ 
นางสาวสุภัชญาดา โมเหล็ก 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความระดับอําเภอ
เมืองลําปาง หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคง
ในอนาคต” 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย 

3 นายพลกฤต เทพนามวงค ์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อ่านข่าวพระราชสํานัก
เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

4 นางสาว พาทินธิดา แต้มค ู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน 
“อ่านข่าวในพระราชสํานักเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2 นายธนภรณ์ จําปาวัน 

นายธีรภัทร เชื้อบุญม ี
นายศุภกาญจน์ วีระกลุ 
นายยุทธภูมิ สาปคํา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง ในโครงการสาน
ศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10 

คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

2 นายจิรายุทธ ใจเปียง 
นายสรวิชญ์ สมกองแก้ว 
นายปุณณภพ วิฑิตธรรมคุณ 
นายวงศกร สุคําวัง 
นายชินวัตร จิรวัชรเดช 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน BIG BAND 
MOTOR SHOW ในงาน MOTOR SHOW NEW 
NORMAL 2020 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลําปาง 

หอการค้าจังหวัดลําปาง 

3 เด็กหญิงแวววรรณลี  พุฒิรัฒน ์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดภาพวาด
ประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก”วรรณกรรมเยาวชนเล่ม
ใหม่ของ J.K. Rowling 

สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส ์

4 นายสวิส อุนารัตน ์
นายศุภวิชญ์ สุนันตา 
นายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลง
โฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. งานฤดูหนาว
และของดีนครลําปาง 

กฟผ.แม่เมาะ 

5 เด็กหญิงปานวาส ทินกร ณ อยุธยา รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีบุญวาทย์ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

6 เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีบุญวาทย์ ด้านกีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
7 เด็กหญิงพิรินิภา สมกุล รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีบุญวาทย์ ด้าน

ศิลปะวัฒนธรรม 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

8 นางสาวชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล 
นางสาวบุญสิตา ดวงสนม 

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “หาจนเจอ” ของทีม CHS 
ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรการ
ประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคนลําปางในใจคุณ” 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง 

9 นายนะโม รุ่งกิจเลิศสกุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “ข้าคือลําปาง” 
ของทีม NM ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อม
เกียรติบตัร การประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคน
ลําปางในใจคุณ” 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง 
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10 นางสาวเพ็ญพิชญา ทพิย์มณี 

นางสาวเจนธิชา วรรณารักษ์  
รางวัลชมเชย ผลงาน “ลําปางปลายทางฝ๎น” ของทีม 
CAN ไดร้ับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
การประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคนลําปางในใจ
คุณ” 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง 

11 นายธนบดี จันทร์ฉาย 
นายฮาริศ ฮูเดอร์  
นายชัยวัฒน์ รัวฟองฟู  
นางสาวศิวาพร แก้วนันชัย  

เข้าร่วม - ผลงาน “เมืองในฝ๎น” ของทีม ARISE KID – D - 
ผลงาน “ข้าวแต่น แตน ตีน” ของทีม Casper KID – D - 
ผลงาน “วิถีลําปางแสนงดงาม” ของทีม THE WERNER KID – 
D - ผลงาน “ปลายทาง...บนเส้นเวลา” ของทีม CARSI การ
ประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคนลําปางในใจคุณ” 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง 

12 เด็กหญิงชนิสรา พิมสาร รางวัลชมเชย ออกแบบตัวละครแอนนิเมชั่น เพจPOLARTHEKIDD 
13 ด.ช.สวิส อุนะรัตน์  

นายศุภวิชญ์ สุนันตา  
นายทักษ์ดนัย ทองมูล  
นางสาวกานต์ธิดา วงศ์ปูอมหล้า  
เด็กชายเมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสตริง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

14 นายสวิส อุนะรัตน์  
นายกิตติภูมิ ชัยประพันธ์  
นายสุวิโรจน์ ปูอมเชื้อ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีโฟลคซ์อง ของ
นักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

15 นายนราดา มิ่งเชื้อ  
นายธนวินท์ สุภาอินทร์  
นายปุณณภพ วิฑิตธรรมคุณ  
นายวงศกร สุคําวัง  
นายชินวัตร จิรวัชรเดช 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีสตริง โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

16 ด.ญ.พลอยชมพู องค์ระการ  
นายศุภวิชญ์ สุนันตา  
นายวรมงคล เครือสุวรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์
ซอง ของนักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

17 นายพีรณัฐ ใจป๎ญญา  
นายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร  
เด็กหญิงศรัญย์พร เชียงพันธ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์
ซอง ของนักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

18 นายศิรชัย คมสัน  
นายศิษยชัย เครือจันทร์  
นายสราวุฒิ จุราเพชร  
เด็กชายชชัริน ศรีอรุณ  
นายพรัญชณ์ วิมกุตายน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีสตริง โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

19 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ  
นางสาวฐิตา กาญจนขันธ์  
นางสาวธญีชนก พนะการ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรโีฟลค์ซอง ของ
นักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

 

 

 



173 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
20 เด็กชายพีรณัฐ ใจป๎ญญา 

นายนันทพล ไชยจันทร์ 
เด็กชายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร  
เด็กชายธนภัทร แก้ววิมล  
เด็กหญิงพลอยชมพู องค์ระการ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรสีตริง โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

21 นางสาวชวิศา ตันติทยากร 
นางสาวธรญัชกิา วันทวัง 
นางสาวหยกผกา จันทร์แปงเงิน 

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรโีฟลค์ซอง ของ
นักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

22 เด็กหญิงพีรดา สายธิ  
เด็กหญิงธันย์ชนก ชนะกาญจน์ 
เด็หญิงปุญยนุช สายสขุ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรโีฟลค์ซอง ของ
นักเรียนช้ัน ม.3 

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย 

23 เด็กหญิงลกัขณา ธนคํานนต๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การวาดภาพ
ฐานจิตรกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
เงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการศลิปิน
แห่งชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดกภมูิป๎ญญาทาง
วัฒนธรรมภาคเหนือ  

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การวาดภาพ
ฐานภาพพิมพ์ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและงาน
มหกรรมมรดกภมูิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ  

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 นางสาสณัฐชา หมูแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การวาด
ภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการศลิปินแห่งชาตสิัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนอื  

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ระดับภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์
งานศิลปะ ประเภทการประกวดวาดภาพมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 - 6 หัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา 
โครงการสานศลิป์ ถ่ินมนุษย์ ครั้งที่ 10 

คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

เข้าร่วม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 35 
ประจําปี 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากรและ
บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 

26 เด็กหญิงเพลงพัทรา โสภาแปง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การวาด
ภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการศลิปินแห่งชาตสิัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนอื 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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27 เด็กหญิงกัลยรัตน์ กันทา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การวาด

ภาพฐานกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการศลิปินแห่งชาตสิัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนอื 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นางสาวพีรณัฐ วงศ์เมือง รางวัลชมเชย การวาดภาพฐานจติรกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโครงการศลิปินแห่งชาติสญัจร
และงานมหกรรมมรดกภูมิปญ๎ญาทางวัฒนธรรม
ภาคเหนือ 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาวอธิติ จ๊ะปิน รางวัลชมเชย การวาดภาพฐานจติรกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 เด็กหญิงชาลิสา ไชยคันธิยะ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ระดับภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
1 นางสาววรินธร ไชยมงคล รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง 

กีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาค 
ประเภทหญิงเดีย่ว รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

2 นางสาววศินี บุญมา 
นางสาววรินธร ไชยมงคล 
เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือน้อย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเปตอง กีฬาเยาวชน และประชาชน ประเภททีม
หญิง ร่ีนอายุไม่เกิน 18 ปี 

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง 

3 นายธนกฤต จันทร์ฉาย  
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร  
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์  
นายธีรภัทร อธิป๎ญญาพันธ์ี  
นายรชตยศ วังเสมอ  
นายวรเมธ โชติ  
นายณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ ์
นายภูริณัฐ ใจเมืองคน  
นายนิติกาญจน์ เทอืกมนต์  
นายไม้ต้น บุพชาติ  
นายเจษฎากร สัตตกุล 
นายพงศ์กฤต บุญไทย  
เด็กชายวรัญชิต วรรณเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาค 
ประจําปี 2563 รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ปี ทีมชาย 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

4 นายธนกฤต จันทร์ฉาย  
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร 
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์  
นายธีรภัทร อธิป๎ญญาพันธ์ี  
นายรชตยศ วังเสมอ  
นายวรเมธ โชติ  
นายคเชนทร์ เวียงทอง 
นายภูริณัฐ ใจเมืองคน  
นายพบพระ สาธุ เสนาธรรม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชน 
ประเภททีมชาย รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง 
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นายไม้ต้น บุพชาติ  
นายเจษฎากร สัตตกุล  
นายภาสกร วงค์ศรีใจ  
นายชินดนัย ใจหม้ัน  
นายภูวดล สันเทพ 

5 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรดี  
เด็กชายศิวพล กองแก้ว  
เด็กชายไชยนันต์ อินธนาพัน  
เด็กชายศรันศักดิ์ ต๊ะสุภา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชน และประชาชน 
ประเภททีมชาย ร่ีนอายไุม่เกิน 18 ปี 

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง 

6 นางสาวอาภากร ธีรวุฒพิร 
นางสาวจตุรพร จอมจันทร์ 
นางสาวกรรณิกา คําเขียว 
นางสาวณัฐนรี การเก่ง 
นางสาวปิยภรณ์ อินหล ี
นางสาวชลธิชา สองเป็ง 
นางสาวขวัญมนัส คันธวังอินทร์  
เด็กหญิงจีราวรรณ เล็กศรี 
เด็กหญิงณภทัร สิงห์คํา 
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์แคะหลา้  
เด็กหญิงละอองฟูา วังซ้าย 
เด็กหญิงภทัศา ศรีชัยตัน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชน 
ประเภททีมหญิง รุ่นอายไุมเ่กิน 18 ปี ประจําปี 2564 

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง 

7 นายธนกฤต จันทร์ฉาย 
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร  
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์ 
นายธีรภัทร อธิป๎ญญาพันธุ ์
นายรชตยศ วังเสมอ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 ประจําปี 
2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาท่ี 5 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย 

จังหวัดพะเยา 

8 เด็กชายณัฐนันท์ ทะโป รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
ฟุตบอล รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียน  

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง 

9 นายภูริภัทร อัครมณีประการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขนัฟุตบอล กีฬา
นักเรียน นักศึกษา รอบคดัเลือกเขต 5  

สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา 

10 เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี รางวัลชนะเลิศ เหรยีญเชดิชูเกียรติ นักเรียนคนดีศรี
บุญวาทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกีฬา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทองเลศิ ท่าผีเสื้อ 100 เมตร 
ชาย และได้รับการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแข่งขันต่อ
ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํากีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 42 

สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทองเลศิ การแข่งขันว่ายน้ําท่า
ผีเสื้อ 50 เมตรชาย การแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รอบระดับชาต ิ

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 
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  รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทองเลศิ การแข่งขันว่ายน้ําท่า

ผีเสื้อ 100 เมตรชาย การแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย รอบระดับชาต ิ

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเชิดชูเกียรติ การ
แข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย สนามที่ 2 ระดับนานาชาติ 

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญเชิดชูเกียรติ 
นักกีฬาว่ายน้ํายอดเยี่ยมชาย ลําดบัท่ี 3 ถ้วยมัจฉานุ
ทองแดง รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย กลุ่ม 3 ในการแข่งขัน
กีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันท่ี 
11-13 ตุลาคม 2563 รอบระดับชาต ิ

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญเชิดชูเกียรติ ลง
แข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2563 สนามที่ 3ระดับ
นานาชาติ 

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การ
แข่งขันว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย การแข่งขัน
ว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบระดับชาต ิ

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

11 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ ์ รางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกรียติ  ลงแข่งขัน
ระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีหญิง การ
แข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย สนามที่ 3ระหว่างวันท่ี 12 -13 ธันวาคม 2563 
ระดับนานาชาต ิ

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเชิดชูเกียรติ การ
แข่งขันระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย สนามที่ 2 ระดับนานาชาติ 

สมาคมวา่ยน้ําเเห่งประเทศ
ไทย 

12 เด็กหญิงศิศิรา ลือเดชกังวารไกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TO BE NUMBER ONE 
Idol Lampang 2021 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง 

13 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายสุธินันท์ สุคลพันธ ์
นายณัฐภูมิ วิละน้อย 
นายศุภฤกษ์ ธรรมวงศ์ 
นายชัชวินทร์ คุ้มทรพัย์ 
นายธีรพัฒน์ บุญทัศน์ 
นายกิมซัน หลง 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง เยาวชนและประชาชน
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
14 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 

นายวงศกร ชัยศรี 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายสุธินันท์ สุคลพันธ ์
นายณัฐภูมิ วิละน้อย 
นายศุภฤกษ์ ธรรมวงศ์ 
นายชัชวินทร์ คุ้มทรพัย์ 
นายธีรพัฒน์ บุญทัศน์ 
นายกิมซัน หลง 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง เขตนกัเรียนนักศึกษา ใน
ร่ม การแข่งขันกีฬานักเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

15 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายณัฐภูม ิวิละน้อย 
นายกิตติชัย เกษแก้ว 
นายศิวกร ชุ่มธ ิ
นายศิรภพ ศรีวิชัย 
นายกิมซัน หลง 
นายบดินเดช รากฐาน 
นายจิรภัทร กาต๊ะ 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง เขตนกัเรียนนักศึกษา ใน
ร่ม การแข่งขันกีฬานักเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

16 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวพรชนัน ดํารงค์พงษ์พันธ ์

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง เขตนกัเรียนนักศึกษา 
ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรยีน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 42 อบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้ง
ที่ 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

17 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

18 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

19 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวกชพร ชัยชมภ ู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี 
นางสาวสุภาพร มูลล ี
นางาวอนิสา วัทโล 
นางสาวธญัชนก ศรีจันทร์ 
นางสาวอารีรัตน์ คําผง 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

20 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายณัฐภูมิ วิละน้อย 
นายกิตติธัช แก้วสภุา 
นายศิริภูมิ เกตุวงค์ 

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิมซัน หลง 
นายศุภวิชญ์ ใจกล้า 
นายศิรวิชญ์ แซ่โฟูง 

21 เด็กชายจิรภทัร กาต๊ะ 
เด็กชายสทิธธิากรณ์ ปวงคํา 
เด็กชายภาณุ ใจแก้วแดง 
เด็กชายสรวชิญ์ เถินบุรินทร์ 
เด็กชายวรัญชิด วรรณเลิศ 
เด็กชายณัฐพล คําภิระปาวงศ์ 
เด็กชายประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ 
เด็กชายธรรมกฤต ธรรมลังกา 
เด็กชายธนกฤต เมอืงมา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

22 นางสาวกชพร ชัยชมภ ู
นางสาวอารีรัตน์ คําผ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

23 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน เขตนักเรียน
นักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 42   

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

24 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวกชพร ชัยชมภ ู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี 
นางสาวพรชนัน ดํารงพงษ์พันธ ์
นางาวพีรษา วงษ์ยอด 
นางสาวธนาจิตร สวัสดี 
นางสาวฉัตรพร ดํารงพงษ์พันธ ์
นางสาวพิชญธิดา กันธิยาใจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

25 นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิตติธัช แก้วสภุ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรยีญเงิน เขตนักเรียน
นักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการ
แข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

26 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง เขต
นักเรียนนักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกตัวแทน
เขตการแข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

27 นายณัฐวุฒิ กาวิเต 
นายชัชวินทร์ คุ้มทรพัย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

28 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรยีญทองแดง ยูโร่เค้ก" 
ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ตัวเเทนภาคเหนือ 

สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม 

293 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 

รางวัลชมเชย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค(รอบภาคเหนือ) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายณัฐภูมึ วิละน้อย 
นายกิตติธัช แก้วสภุา 
นายศิริภูมิ เกตุวงค์ 
นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิมซัน หลง 

ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค 

30 นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิตติธัช แก้วสภุา 

รางวัลชมเชย เขตนักเรียนนักศึกษา ชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 42  
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค 

31 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวพรชนัน ดํารงค์พงษ์พันธ ์

รางวัลชมเชย เขตนักเรียนนักศึกษา ชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 42  
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งท่ี 5 

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง 

32 นางสาวพีรษา วงษ์ยอด 
นางสาวธนาจิตร สวัสดี 

เข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา 

สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม 

33 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศรี 
นายศุภกิตต์ จานแกว้ 
นายณัฐภูมิ วิละน้อย 
นายกิตติธัช แก้วสภุา 
นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิมซัน หลง 

เข้าร่วม M plus ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลําปาง 

34 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวกชพร ชัยชมภ ู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี 
นางสาวภทัรภรณ์ ธัญธราดล 
นางาวพรชนัน ดํารงพงษ์พันธ ์
นางสาวพีรษา วงษ์ยอด 
นางสาวธนาจิตร สวัสดี 

เข้าร่วม การไฟฟูาส่วนภูมิภาค(รอบภาคเหนือ) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค 

35 นายธีรภัทร กันเม็ด 
นายกิตติธัช แก้วสภุา 

เข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา 

สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม 

36 นายจิรภัทร กาต๊ะ 
นายภาณุ ใจแก้วแดง 

ข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา 

สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม 

37 นายกันตินันทร์ พรมใจ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียน-
นักศึกษา รอบคัดเลือกเขต 5 ที่จังหวัดพะเยา 

สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 นางสาวจิดารัตน์ หลักแหลม เข้าร่วม ระดับนานาชาต:ิ Story Telling Challenge Girl Rising Organization 
เข้าร่วม ระดับชาติ: ผู้เรยีนได้รับคดัเลือกเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ How biotechnology involve 
with our everyday life? 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เข้าร่วม ระดับนานาชาต:ิ รางวัลเชิดชูเกียรติการเขียน
ความเรยีงนานาชาติ International Essay Contest 
for Young people AICHR Youth Debate on 
Human Rights 2019 

The Goi Peace 
Foundation 

2 นายอด้ม แอลเลน แมนดิโก เข้าร่วม ระดับชาติ: ผู้เรยีนได้รับคดัเลือกเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ The Best Route to Change 
Engages All Voices 

สํานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3 นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา คณิตป๎ญญาเจริญ  
นางสาวจิลลาภัทร ยศบุรุษ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Cross 
word ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์
การลานนา 

4 เด็กชายณภัทร หลักแหลม  
เด็กชายภาณุพงศ์ ใจเที่ยง 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน Cross word ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์
การลานนา 

ได้รับประกาศนยีบัตร Delf scolaire A1 A2 สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาจีนตอบ
คําถามวัฒนาธรรมจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขนักล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 เด็กหญิงแวววรรณลี พุฒิรัตน ์ รางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสรมิการอ่านและวาด

ภาพประกอบหนังสืออ๊ิคคาบ็อก 
บริษัท นานมีนบุ๊ค จํากัด 

2 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระเบียบแถว และสวน
สนามลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่

 สํานักปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายชวกร อารมณ์ด ี
นายปฏิภาณ ประเสริฐศลิป ์
นายเมฑาวัฒน์ ศรีทิญาต ิ

รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทองนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 
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ภาคผนวก ง 
 

 
ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

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

 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีภารกิจจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน             
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติประจําปี  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ    

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กําหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน              
ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน               
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ               
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  
ประกาศ  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

                    
 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 

                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2563  มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                  
       และทุกกลุ่มเปูาหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 

ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดคํานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกั นบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกําหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
          
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้
ข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กําหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ   
ระดับ  1  กําลังพัฒนา    
ระดับ  2  ระดับปานกลาง     
ระดับ  3 ระดับดี  
ระดับ  4 ระดับดีเลิศ 
ระดับ  5 ระดับยอดเยี่ยม  
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
......................................................... 

 
 ตามที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้                 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง – ลําพูน ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                                   นายประดิษฐ์  จนัทร์แสนตอ 
                                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2559 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปูาหมาย                     
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561                        
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา         
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

                   
นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 

                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดค่าเปูาหมาย 
2. การกําหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน 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. การกําหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย  

แนบท้ายประกาศ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนา 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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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 83.75% 
 1. ผู้ เรียนร้อยละ 83.00 ของผู้ เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 

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 และภาษาญี่ปุุน มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการ
เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

85% 

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

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95% 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือ

ผลผลิต  ตามที่ ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น  อย่างน้อย  ภาคเรียน
ละ 1 ชิ้นงาน 
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มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 95% 
 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 82.5% 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 83 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.78  ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน 4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.61 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน 5 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 100% 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ  

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

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 90% 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

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

คุณภาพ 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100% 
   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 

100% 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 95% 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 85% 
 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ 

การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
2. สถานศึกษามีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาครู บุคลากร
ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่า 90 ชุมนุม
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มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ต่อปีการศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 80 ชุมนุมต่อปี
การศึกษา  โดยครอบคลุม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของ ผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุก
ระดับชั้น 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม 

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

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

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

2.6 จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 150 

ตําแหน่ง เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ํากว่า 500 
Mbps ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

85% 

 1. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพ่ือจัดทํา ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 85 มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 
ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการปฏิบัติ (Active Learning)  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชิวิตได้ 
3. ครูร้อยละ 82  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผล 
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 93% 
 1. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ

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

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92% 
 1. ครูร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 90 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 92% 
 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 เพ่ือนําผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับ
คะแนนเพิ่มได้   80% (FA   80) 
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ระดับ

คุณภาพ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

90% 

 1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 90 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ 
 กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

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 
 
กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวัล รายละเอียด 

ก าลังพัฒนา (1) มี/ไม่มี ไม่มี 
ต่ํากว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด/ ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) มี 
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน 

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 

สูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 
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คําสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่ 295/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจําปีการศึกษา 2563  
--------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับบที่  2)                  
พ.ศ. 2545มาตรา 9 (3) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
สําคัญข้อหนึ่ง คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน 
เ พ่ื อ ให้ ก า รดํ า เ นิ น ง านประกั นคุณภาพภายในสถานศึ กษา  ประจํ าปี ก า รศึ กษา  2563                                  
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย คือ 

1.1 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง   ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวิไลภรณ์  คําภิระปาวงศ์  กรรมการ 
1.4 นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล  กรรมการ 
1.5 นายประกรณ์  ผันผาย   กรรมการ 
1.6 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ อํานวยการ ให้คําปรึกษาการดําเนินงานของการประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาภายใน และการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 2. คณะกรรมการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) นางวิไลภรณ์  คําภิระปาวงศ์ หัวหน้า 
 2) นายยมนา  สุขหอม  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.2 กลุ่มบริหารอํานวยการและงบประมาณ ประกอบด้วย 
 1) นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล หัวหน้า 

2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 1) นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล หัวหน้า 
 2) นางนฤมล  มณีโชติ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นางจินตนา  เกิดเหมาะ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 1) นายประกรณ์  ผันผาย  หัวหน้า 
 2) นายอภิรัตน์  กาชัย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายพสิษฐ์  สุป๎ญญา  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1) นายปิยะวัติ  วังซ้าย  หัวหน้า 
 2) นางสาวกฤติยา วรศรี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 1) นายอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว  หัวหน้า 
 2) นางสาวณัฐชญา ยศข่าย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย 
 1) นายยมนา  สุขหอม  หัวหน้า 
 2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายรังสรรค์  มาปลูก  หัวหน้า 
 2) นางลําดวน  จางสาย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นางปรียาพร  วงษ์ชาลี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 1) นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก หัวหน้า 
 2) นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายวุฒิกรณ์  ป๎๋นแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
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2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วย 
 1) นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์ หัวหน้า/เจา้หนา้ที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 1) นายโอภาต  โตสงวน  หัวหน้า 
 2) นางอรชร  พรศิริ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายจรูญ  คําเผือ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก และ(โครงการ EP) ประกอบด้วย 
 1) นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล  หัวหน้า 
 2) นางสาวกัญญารัตน์   หรดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นายธรัช    พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ
2.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ประกอบด้วย 
 1) นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร หัวหน้า  

2) นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ
  3) นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานประกันคุณภาพ 

2.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่างอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 
 1) นายพัฒนา  ยาใจ  หัวหน้า 
 2) นายอุดร  บุญชุม  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานธุรกิจ) ประกอบด้วย 
 1) นางอรพิน  วิจิตรโสภา หัวหน้า 
 2) นางสุมาลี  สมแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานบ้าน) ประกอบด้วย 
 1) นางอุบล  พิทักษ์ทา หัวหน้า 
 2) นางจิลาวัล  มหามิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วย 
 1) นางสุรีย์รัตน์  สุนันตา  หัวหน้า 

2) นางยุพิน  ณ จันตา เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) ประกอบด้วย 
 1) นางจําเนียร  คันธวะ  หัวหน้า 

2) นางนิพาพร   สุทธิลักษณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานห้องสมุด) ประกอบด้วย 
 1) นายดวงดี    อมรศรีคงคา หัวหน้า 
 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทุมพร  ใจศรี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.20 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
 1) นางวราภรณ์  สว่างการ หัวหน้า 
 2) นางสาวปวีณา  จีนะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
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2.21 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1) นางปรารถนา  จันทร์ป๎ญญา หัวหน้า 
 2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวนิติยา  สมนาม  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

 ปฏิบัติหน้าที่  1. บริหารจัดการ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                           
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มี 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ให้ดําเนินงานการประเมินผลการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 
 3. คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
  3.1 นายชาญเจิรญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายกิตติพล  อนุรักษส์ุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการ 
  3.4 นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
  3.5 ว่าที่ร้อยตรีกําจร แสงงาม   กรรมการ 
  3.6 นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการ 
  3.7 นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 
  3.8 นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์  กรรมการ 
  3.9 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.10 นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ 1) ดําเนินการวางแผน/ขั้นตอนการเตรียมการ/ประสานงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      2) ปฏิบัติ/ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
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3) จัดประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษา และกําหนดค่าเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษา 

        4) รวบรวม การจัดทํารูปเล่มมาตรฐานการศึกษา และเผยแพร่ 
        5) จัดทําระบบสารสนเทศการประเมินมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  

      6) รวบรวม การจัดรูปเล่มรายงานประจําปีของสถานศึกษา 
      7) กรอกระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

        8) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      9) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

        10) การติดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
        11) การปรับปรุง และแก้ไข การดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

       
(นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


