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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย
ตําบล หัวเวียง อําเภอ เมือง
จังหวัด ลําปาง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครูบุคลากรในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียนและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนํ าไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อเป็นการรองรับการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายนอก คณะกรรมการสถานขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ดํ า เนิ น งานตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสูงจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวของอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นชอบว่าเป็นรายงานประจําปีที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความสําเร็จตามที่โรงเรียนได้ตั้งเปูาหมาย
ไว้ และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมี
ความตัง้ ใจ เสียสละและทุ่มเททั้งกาย กําลังใจ ในการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2563
ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้รับ การรับ รองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ให้ มีร ะดับ คุณภาพระดั บ ยอดเยี่ย ม ในการนี้ โ รงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิทยาลั ย จั งหวั ดลํ า ปาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน และส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ผ่ า น ก า ร เ ห็ น ช อ บ
รายงานประจําปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 วาระที่ 4
เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ข

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา (Self – Assessment Report :
SAR) 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด หรื อหน่ ว ยงานที่กํ ากั บดู แลสถานศึ กษาเป็น ประจํ าทุ กปี เพื่อ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
ได้แก่1) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 3) มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และความโดดเด่นของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่ อ นํ า เสนอรายงานผลการจั ดการศึ ก ษาในรอบปี ที่ ผ่ า นมาต่ อหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภาพนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทํางาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และได้นําเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยขน์ต่อการนําไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

(นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มีนาคม 2564
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สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลบุคลกรทางการศึกษา
3. ข้อมูลนักเรียน
4. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา
ตารางสรุปผล และแนวทางพัฒนา
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ส่วนที่ 4 มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กระบวนการดําเนินงาน
ผลที่เกิด
ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา
แหล่งอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก ข ผลการจัดการศึกษา
ภาคผนวก ค ข้อมูลระดับการศึกษา
ภาคผนวก ง - ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
- มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
- ประกาศโรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การใช้ ม าตรฐาน
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หน้า
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
- ประกาศโรงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิ ทยาลั ย เรื่ อง กํ าหนดค่ าเปู าหมาย
ความสําเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เพื่ อ ก า ร ป ร ะ กั นคุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น บุ ญ ว า ท ย์ วิ ท ย า ลั ย
ปีการศึกษา 2563
- การกําหนดค่าเปูาหมาย
- ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายความสําเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา
- คํ า สั่ ง โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ที่ 295/2563 เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2563
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563
ตารางที่ 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามมาตรฐาน
ตารางที่ 9 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ตารางที่ 10 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตารางที่ 11 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.1
ตารางที่ 12 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.2
ตารางที่ 13 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตารางที่ 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) ปีการศึกษา 2566
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนักเรียนเข้าเลือกกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 21 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ตารางที่ 22 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-Net) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียน
ประเมินตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผูป้ กครอง
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียน
ประเมินตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผูป้ กครอง
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 - 2563
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง/วิทยฐานะ
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากร จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ตารางที่ 33 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 34 แสดงจํานวบุคลากร(ลูกจ้างประจํา) จําแนกตามตําแหน่ง
ตารางที่ 35 แสดงจํานวนบุคลากร(ครูอัตราจ้าง) จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ตารางที่ 36 แสดงจํานวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สํานักงาน) จําแนกตามกลุ่มบริหารงาน
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จําแนกตามกลุ่มบริหารงาน
ตารางที่ 38 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 40 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 42 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563
ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563
ตารางที่ 44 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563

หน้า
93
94
95
96
97
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133

ช

ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 56 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ตารางที่ 57 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ตารางที่ 58 แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ตารางที่ 59 แสดงผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
ตารางที่ 60 แสดงผลงานดีเด่นของครู
ตารางที่ 61 แสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จําแนกตามโครงการพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละจํานวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละจํานวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละจํานวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 13 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 14 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 15 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 16 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 17 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 18 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2
ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2
ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะจิตฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
แผนภู มิ ที่ 25 แสดงข้ อ มู ล ครู ที่ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นการสอน ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2561 - 2563
แผนภู มิ ที่ 26 แสดงข้ อ มู ล ครู ที่ มี แ ผนการจั ด การเรี ย นการสอน ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2561 - 2563
แผนภูมิที่ 27 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 - 2563
แผนภูมิที่ 28 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 - 2563
แผนภูมิที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 30 แสดงบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562
แผนภูมิที่ 31 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563
แผนภูมิที่ 32 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง/วิทยฐานะ
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 33 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 34 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 35 แสดงจํานวน บุคลากร (ลูกจ้างประจํา) จําแนกตามตําแหน่ง ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 36 แสดงจํานวน บุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 37 แสดงจํานวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สํานักงาน) จําแนกตามกลุ่มบริหารงาน
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 38 แสดงจํานวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จําแนกตามกลุ่มบริหารงาน
ปีการศึกษา 2563
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แผนภูมิที่ 39 แสดงร้อยละคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 40 แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 42 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
แผนภู มิ ที่ 43 แสดงข้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
(O-Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563
แผนภู มิ ที่ 44 แสดงข้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
(O-Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563
แผนภูมิที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 48 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 52 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 56 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
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สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่ 1 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
รูปภาพที่ 2 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รูปภาพที่ 3 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการบริหาร
และการจัดการ
รูปภาพที่ 4 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS1 – IS3)
รูปภาพที่ 5 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานฐานวิจัย)
รูปภาพที่ 6 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์)
รูปภาพที่ 7 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมความโดดเด่นของ
โรงเรียนบุญวาทย์ วิทยาลัย(กระบวนการปฏิบัตงิ าน การส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการควบคู่คุณธรรม)
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บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตําบลหั วเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น สถานศึ ก ษาของรั ฐ ที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนนักเรียน 4,033 คน มีข้าราชการครู
จํ า นวน 200 คน ผู้ บ ริ ห าร จํ า นวน 5 คน ผู้ อํ า นวนการโรงเรี ย น คื อ นายพู ล ศั ก ดิ์ จิ ต สว่ า ง
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอันดับความโดดเด่น 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 และได้ รั บ รางวั ล นั ก เรี ย นพระราชทาน 2 ปี ซ้ อ น ในปี พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2561 จึงเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองในจังหวัดลําปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเชื่อมั่น
ศรัทธาในสมรรถนะและผลิตภาพของโรงเรีย นเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงและได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์
มูล นิธิบุญวาทย์ สมาคมผู้ ปกครองครู และชมรมครู เก่าบุญวาทย์ องค์กรรัฐและเอกชนในจังหวัด
ประสบผลสําเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยรางวัลทางวิชาการภายใต้ การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้แนวทาง
ของเกณฑ์ก ารบริ ห ารด้ ว ยรางวั ล คุ ณภาพแห่ ง สพฐ.(OBECQA) ค่า นิ ยมวั ฒ นธรรมของโรงเรี ย น
และระบบการประกันคุณภาพมาบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงปี
พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 ปรากฏผลการดําเนินงานที่เป็นเปูาหมายทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน และด้านโรงเรี ยนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สําหรับมิติของกระบวนการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนได้เป็นกรอบ
การพัฒนา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา โดยให้โรงเรียนเป็นผู้กําหนดค่าเปูาหมายตามบริบท
ของโรงเรียน ผลการดําเนินการที่ผ่านมาในช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา ในภาพรวม ผลการดําเนินงาน
สูงกว่าเปูาหมายของโรงเรียนที่กําหนดทุกมาตรฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้งประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเด็น
หลักที่ 1.2 คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ พบว่าผลการดําเนินการ สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่
กาหนดทุกประเด็นพิจารณา และได้ค้นพบนวัตกรรมสําคัญที่ใช้เป็น HOW TO ของโรงเรียน 2 ชิ้น ได้แก่
ประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นวัตกรรม คือ การส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย PDSR
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ประเด็ น หลั ก ที่ 1.2 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ นวั ต กรรม คื อ การส่ ง เสริ ม
สนั บสนุ น และพัฒนานักเรียนให้ เกิดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้ องกับหลั กสู ตร
สถานศึ ก ษาด้ ว ยโปรแกรมการบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย น ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
พบว่าผลการดําเนิ น การ สูงกว่า เป้า หมายของโรงเรี ยนที่กาหนดทุกประเด็น พิจารณา สํ าหรับ
นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหาร คือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยเกณฑ์การบริหารรางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ.โดยมีรางวัล และเกียรติบัตร IQA AWARD และหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติ
ดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ. เป็นหลักฐานแสดงความสําเร็จด้านการบริหารจัดการ
3. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคั ญ ซึ่งประกอบด้วย
5 ประเด็นพิจารณา พบว่า ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กาหนดทุกประเด็น
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 และสร้างชื่อเสี ยงให้ กับประเทศชาติ คือ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เหรียญทองโอลิมปิก
วิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ เกิดจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่ง
ปรากฏอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน
จากผลการดํ าเนิ นงานทั้ ง 3 มาตรฐานและความโดดเด่ นของสถานศึ กษาซึ่งเป็ นผลมาจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นชอบที่จะใช้ระบบการบริหารจัดการระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
ที่เรี ย กว่า เกณฑ์ร างวัล คุณภาพแห่ งสํ านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBECQA)
มาขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการประกันคุณภาพ ด้วยกลไกค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของคณะครู
บุ ค ลากรโรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย โดยหลั ก การสํ า คั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ น กุ ญ แจนํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ
(Key Success) ในการดําเนินงาน คือ เป้า – แผน – ผล ที่แสดงถึงกระบวนการสําคัญ และผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นําเสนอรายละเอียดในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน และ
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจาก IT-Based ของโรงเรียน จากWEBSITE : http://www2.bwc.ac.th/sar/

ฑ

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ในแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการที่ 1 ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ :
054 230 432 โทรสาร : 054 222122 E-mail
:
bws_a@gmail.com
เปิดสอน :
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษา และมีการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2561
และในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน
(แผนการเรียน) ความสนใจและความต้องการดังนี้
1) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ญี่ปุน
3) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – จีน
4) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – อังกฤษ
5) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
6) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
7) กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน
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
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภาษาอั ง กฤษ (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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จํานวนนักเรียน
ขนาดของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการ ดังนี้

4) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) โครงการห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4,033 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563)
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

1) ตาบลหัวเวียง
ทุกหมู่บ้าน
2) ตาบลพระบาท
หมู่ที่ 1,2,3,5,6
3) ตาบลพิชัย
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 จากประปาส่ ว นภูมิภ าคและประปาภายใน
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
จํานวน(คน)

ผู้บริหาร
(คน)
5

ครูผู้สอน
(คน)
200

พนักงานราชการ
(คน)
-

ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา
(คน)
(คน)
22
4

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ (คน)
86

รวมทั้งหมด
(คน)
317

(ที่มา : งานบุคคล)
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1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน (คน)
บริหารการศึกษา
37
ภาษาไทย
15
วิทยาศาสตร์
32
คณิตศาสตร์
20
สังคมศึกษาฯ
25
ศิลปศึกษา
12
สุขศึกษาและพลศึกษา
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11
ภาษาต่างประเทศ
38
งานแนะแนว
3
งานห้องสมุด
3
อื่นๆ (ถ้ามี)...................................
0
รวม
205
1.4 ข้อมูลนักเรียน
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 มีจํานวนทั้งหมด 4,033 คน
ตารางที่ 3 แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
เพศ
ระดับชั้น
จานวนห้อง
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
16
310
377
มัธยมศึกษาปีที่ 2
16
341
356
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
344
374
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
50
995
1,107
มัธยมศึกษาปีที่ 4
16
260
393
มัธยมศึกษาปีที่ 5
16
249
396
มัธยมศึกษาปีที่ 6
16
250
383
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
48
759
1,172
รวมทั้งหมด
98
1,754
2,279

ร้อยละ
18.14
7.35
15.69
9.80
12.25
5.88
4.41
5.39
18.63
1.47
1.46
0.00
100.00
(ที่มา : งานบุคคล)

รวม

ร้อยละ

687
17.03
697
17.28
718
17.80
2,102
52.12
653
16.19
645
15.99
633
15.70
1,931
47.88
4,033
100.00
(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.5.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ กษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงข้ อมูลผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้น พื้ น ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
71.38
55.18
54.29
ภาษาไทย
53.76
34.14
34.38
ภาษาอังกฤษ
47.15
25.82
25.46
คณิตศาสตร์
40.52
วิทยาศาสตร์
30.17
29.89
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
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 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ กษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงข้ อมูลผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้น พื้ น ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
60.05
45.22
44.36
ภาษาไทย
44.03
36.32
35.93
สังคมศึกษาฯ
45.61
29.73
29.94
ภาษาอังกฤษ
45.92
26.33
26.04
คณิตศาสตร์
45.54
วิทยาศาสตร์
33.04
32.68
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
60.05
ภาษาไทย
58.58
44.03
สังคมศึกษาฯ
45.18
45.61
ภาษาอังกฤษ
46.68
45.92
คณิตศาสตร์
46.74
45.54
วิทยาศาสตร์
41.40
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ยอดเยี่ยม

ร้อยละ
93.07
92.00
94.02
93.18

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการดาเนินการ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. วิธีการดาเนินงาน
โรงเรีย นได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ รักการเรียนรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ อีกทั้งครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การ อ่าน ฟ๎ง พูด เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นั ก เรี ย นและดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ / แผนปฏิ บั ติ ก าร ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น มีการกํ าหนดเปู าหมาย กิ จกรรม ระยะเวลา
และมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคิ ด คํ า นวณตามเกณฑ์ ที่ ให้
สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น สําคัญมีความรู้
ความสามารถรอบด้ า น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยรวมสู ง กว่ า เกณฑ์ เ ฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา/ระดับประเทศ นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ป๎ญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน ได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนําเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกระบวนการที่ จ ะพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่า น การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยมีการดําเนินงานดังนี้
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1. จัดหลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น
โครงการห้ องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร์ (smart science) โครงการห้ องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
(Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการเรียนร่วม
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติทั่วไป
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนําเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
ประมวลผลจัดทํารายงานผลการเรียน และการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ตามความสามารถ ของตนเองทั้งใน
ระดั บ โรงเรี ย นและระดั บ ชาติ เช่ น เป็ น ศู นย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลั ย
(ChulalongkornUniversity Test of English Proficiency) หรือ CU–TEP ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเป็นประจําทุกปี
เป็นศูนย์รับสมัครและเป็นสถานที่สอบประเมินความสามารถในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ
ม.ต้น
ของ สสวท. ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม
The Geometer's Sketchpad (ESP)และศูนย์คณิตศาสตร์ของกลุ่ม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิท ธิผ ล โดยมีการกําหนดเปูาหมายในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นําข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม มีการนําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย
นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มี
โครงการและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ ใช้
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
- โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่ความเป็นเลิศ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
- กิ จ กรรมค่ า ยเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นภาษาไทย
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 และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น
ซึ่ ง สนองกลยุ ท ธ์ ข้ อ ที่ 1 ของโรงเรี ย น ยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น เที ย บเคี ย งมาตรฐาน
และส่งเสริมให้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และกลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนา
ยกระดั บ นั ก เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพตามมาตรฐานสากล ตามตั ว ชี้ วั ด โรงเรี ย นมาตรฐานสากล
ทัง้ 5 เปูาหมายนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน โดยการจัด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
วัย เน้นให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการให้
คําปรึกษา ของงานแนะแนว และครูที่ปรึกษา ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมสามารถเลือกตัดสินใจแก้ป๎ญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนได้โดยสมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขงานแนะแนวของโรงเรียนมีกิจกรรม
การเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกวิชาเรียน
หรือแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต
ได้ รู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อรู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อ
และสามารถปรั บ ตัว ให้ เข้ากับ สภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้เช่น โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึ ก ษาต่ อ โครงการบริ ก ารสั ง คมด้ ว ยจิ ต สาธารณะ กิ จ กรรมฝึ ก อบรมนั ก เรี ย นเพื่ อ ที่ ป รึ ก ษา
(YC-Youth Counselor) กิจกรรมช่วยเหลือด้านการเรียน การให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน
การศึกษาต่อการทํางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน การติดต่อขอรับทุนทางการศึกษาการช่วยเหลือ
ด้ า นการปรั บ ตั ว ส่ ง เสริ ม ทางด้ า นสติ ป๎ ญ ญา ตลอ ดจนความเข้ า ใจในเรื่ อ งความสามารถ
ของตนเองให้สามารถตัดสินใจเพื่อมุ่งความสําเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถทั่วไป ความถนัด
เฉพาะคํ า นิ ย ม การค้ น หาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและนั ก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ ม ของความเคลื่ อ นไหว
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทําให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน
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2. ผลการดาเนินงาน
นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที่ดี นั กเรี ย นมีทัก ษะในการแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง ใฝุ เรียนรู้ และพัฒ นาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ทุกคนและมีความสามารถในด้านทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่ อสารดีเยี่ยม การคิดคํานวณ
การคิดวิเคราะห์คิด วิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์แก้ป๎ญหาได้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สําคัญ จําเป็น ร่วมทันรู้เท่ าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่จบหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผลการทดสอบ O-Net เป็นไป
ตามเปู า หมาย นั ก เรี ย นมี ความรู้ มี ทั ก ษะการดํ า เนิ น ชีวิ ต เพื่ อ ให้ อ ยู่ใ นสั ง คมได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เข้าใจตนเอง สามารถแก้ไขป๎ญหาและปรับตัวได้อย่างมีความสุข
มีทัศนคติต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย รู้จักวิธี การ
เรียน การเลือกเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งผลคือนักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชาติ (O-Net) เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผู้ เรี ย นมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเยี่ยมและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์
3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของนักเรียน
1.1 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ
1.2 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ป๎ญหา
1.3 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

โครงการ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
2. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน
6. โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อ
7. โครงการห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์
8. โครงการนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์
9. โครงการสอนภาษาอังกฤษ
10. โครงการการพัฒนาทักษะฟ๎ง
พูด โดยครูชาวต่างชาติ
11. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
12. โครงการจัดการเรียนรู้สู่
อาเซียน
13. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน
14. โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน

ผลลัพธ์ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ สูงกว่า
เปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ป๎ญหาได้
4. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
และนําไปใช้เผยแพร่

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 คุณภาพ
นักเรียน
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียน
ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21
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ประเด็นพิจารณา

โครงการ
15. โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
16. โครงการกล้าใหม่ใฝุรู้
17. โครงการฟิสิกส์สัปปะยุทธ์
1 8 . กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
นักเรียนสาขาต่างๆ
19. กิจกรรมจิตอาสาศิลป์ คิด -ดี
BWS.
20. กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ
(English Camp)

ผลลัพธ์ความสาเร็จ

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์

4. จุดเด่น
การจั ดการศึก ษาของโรงเรี ยนบุญวาทย์วิท ยาลั ยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒ นา
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ คุ ณ ภาพทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการทดสอบทาง
การศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษาของนั กเรี ยนเป็น ไปตามเปูาหมายที่โ รงเรียนกําหนด ซึ่งโรงเรียนมีการทดสอบการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน
ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นประสบ
ความสําเร็จหลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟ๎ งดูเขียนสื่อสารและการคิดคํานวณ ในระดับ ดีเยี่ยม ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่
ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง
2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ตนเองอยู่ในระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน
มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ดีคํานิยมที่ดีของโรงเรียน

6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
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8.โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ทั้งระดับจังหวัดรดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก
9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นจํานวนมาก และมีการ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่น
10.งานแนะแนวมี โ ครงการ/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาต่อทั้งการแนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญรุ่นพี่
ที่ประสบความสําเร็จ และวิทยากรในอาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน
11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงานเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ
5. จุดควรพัฒนา
ควรพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มยิ่ ง กว่ า เดิ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจํา ความ
เข้าใจ การนําไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ โดยจัดทํา
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในมาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ดังนี้
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบกลาง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และได้รับประสบการณ์ จากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้น
4. เพือ่ นําผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผล
ในระดับชาติ
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากลและส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้
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ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ที่ 3 ยกระดับนั กเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าแบบสหวิทยาการ
(Independent Study : IS) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการบันได 5 ขั้น
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น
ระหว่ า งครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนสาระการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระทั้ ง ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอื่นให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ทบทวนการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ
หรื อเป็ น แนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน
5. เพื่อทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน ม. 3 และ ม.6 ให้มีศักยภาพเพื่อคัดเลือกเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สสวท. และ สอวน.)
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัด
และ ความสนใจ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการค้นคว้า รู้เ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และรู้จักปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เพื่ อพั ฒนานั กเรี ยนระดั บ ม.ต้ น ให้ มี ทั กษะอ่ าน – เขี ยน ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
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7. เพื่อให้ นักเรีย นเกิดองค์ความรู้ ทักษะชี วิต ทักษะการแก้ ป๎ญหาและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทีี่เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent
study : IS) ได้แสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการบันได 5 ขั้น
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น
ระหวางนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อแสดงผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนสาระการศึกษาค้นคว้า
อิสระ และนักเรียน
5. เพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าแบบสห
วิทยาการ(IndependentStudy : IS) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการ
บันได 5 ขั้น
6. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอื่นให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้ทบทวนการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ
หรื อเป็ น แนวทางเดี่ยวกันซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน
8. เพื่อทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. วิธีการดาเนินงาน
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โดยแนวปฏิบัติในการ
พัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทําแผน
กิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรก
กิจวัตรประจําวันและการจัดการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่
กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคํานิยม 12 ประการมีระเบียบ
วินัยโดยการจัดกิจกรรมค่ ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการพัฒนานักเรียน
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ บริจาคโลหิต วันไหว้ครูเป็นต้น และเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและ
ท้องถิ่น เห็นคุณค่ าของภูมิป๎ญญาไทย ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้มีการดําเนินการจัดโครงการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย กิ จกรรมถ่ายทอดภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นปูจาไหว้สาเจ้าพ่อบุญวาทย์กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พื้นเมืองการแสดงนาฏศิลป์ โครงการ
แบ่งป๎นน้ําใจ กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอนศีลธรรมโครงการบริ การสังคม
ด้วยจิตสาธารณะ โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนําหลักปรัชญาของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคาร ในโรงเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง ส่ งเสริ ม ให้ นัก เรีย นมีจิ ตสํ า นึก และมีส่ ว นร่ ว มในการอนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดโครงการสร้างจิตสํานึกรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกฝ๎ งจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมสร้างฝายกั้นน้ําร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจ กรรมการประกวดห้ องเรี ย นสะอาด เป็นต้ นโรงเรี ยนได้จัด ทําโครงการต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริมให้
นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ยอมรับฟ๎งความคิดเห็ นของผู้อื่น มีความกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดโครงการแบ่งเป็นน้ําใจ โครงการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ผู้อื่น เช่นการบริจาคสิ่งของ ในสถานที่บ้านพักคนชรา การบริจาคเงินช่วยเหลือต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมเข้าค่ ายพักแรม กิจกรรมจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่าย
นักเรียนผู้นํา กิจกรรมปลูกฝ๎งความกตัญํู กตเวทิตาต่อครูอาวุโส เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการปลูกฝ๎ งนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ
โครงการเพื่อปูองกันนักเรียน การจัดกิจกรรมปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข
ได้ระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันใน
การที่จะปูองกันตนเองจากสิ่งที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย สิ่งที่ไม่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสถาบัน
มีจิตสํานึกและไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง
มีอารมณ์สุ ขภาพจิ ตที่ ดีอ ยู่ เ สมอ เช่น กิ จกรรมกี ฬาสี ในโรงเรีย น กิ จกรรมการแข่ง ขัน กีฬ าทั้ งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ โครงการสุขภาพอนามัย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาสุขศึกษา-พละศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
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ที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็นสมาชิกที่ดี
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เช่นโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
โรงเรีย นได้จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อ ส่งเสริม พัฒนา การปูองกัน และแก้ไขป๎ญหา
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ทั ก ษะการดํ า รงชี วิ ต และรอดพ้ น จากวิ ก ฤติ ทั้ ง ปวง และโรงเรี ย นมี ก ระบวน
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ และมีห ลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน
มี วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ชั ด เจน มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ และมี ห ลั ก ฐานการทํ า งานที่ ต รวจสอบได้
ทําให้เกิดผลต่อผู้เรียนดังนี้
1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพป๎ญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
3. ผู้เรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
5. ผู้ เกี่ ย วข้องมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาคุ ณภาพนัก เรี ยนอย่า งเข้ มแข็ง จริ งจัง ด้ ว ยความ
เสียสละ เอาใจใส่
โดยมีโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้
ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน (SDQ) ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2563
2. ผลการดาเนินงาน
จากการที่โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ดํารงตนอยู่ ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกตัญํู
กตเวที ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ เชื่ อ ฟ๎ ง พ่ อ แม่ ครู ผู้ มี พ ระคุ ณ นั ก เรี ย นมี ค วามประพฤติ ต นเป็ น คนดี
กิ ริ ย ามารยาทเรี ย บร้ อ ย อ่ อ นน้ อ ม ถ่ อ มตนตอบุ ค คลอื่ น แต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน พูดจาสุภาพอ่อนโยน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝุ
เรีย นรู้ มีร ะเบียบ วินัย มีความรู้รั บผิ ดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อที่มีโอกาส มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ เหมาะสม และยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมด้วยความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ครอบครัว โรงเรียน สามารถปูองกันตนเองจากความเสื่อมเสียได้ รู้จักคบเพื่อน หางไกลจากสิ่งเสพติด
และอบายมุ ข ต่ า ง ๆ รู้ จั ก การปู อ งกั น ตนเองจากการล่ อ ลวงข่ ม เหง รั ง แกได้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
มี อ ารมณ์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี อ ยู่ เ สมอ มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ส่ ว นร่ ว มใน
การทํ า กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม มี จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโลก
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เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์ จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ
3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา
2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
2.3การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

โครงการ
1. โครงการสร้างจิตสํานึกความ
เป็นไทย
2. โครงการสร้างจิตสํานึกรักษา
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

ผลลัพธ์ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทํางาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชัน้ ทีส่ ูงขึ้น และการทํางาน
หรืองานอาชีพ
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีสูงกว่าเปูาหมายทีส่ ถานศึกษา
กําหนดเป็นแบบอย่างได้
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
๎ ญาไทย
5. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากําหนด

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
นักเรียน
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ยนในระดั บการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน
สนองกลยุทธ์สพฐ./โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียน
ให้ มี คุณลั กษณะของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
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4. จุดเด่น
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ดีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทําให้มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานได้รับรางวัลทางด้านการแข่งขันกีฬามากมาย ซึ่งเป็น
ประจั กษ์ ว่ า เรามี คุณ ภาพทางด้า นการเรี ยนทั้ ง ด้า นกี ฬา มี ความรู้แ ละสามารถปู อ งกั น ตนเองให้
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและป๎ญหาทาง
เพศ เห็น คุณค่ าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะ
อันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการอย่าง
สม่ําเสมอและซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจําวัน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการ
เรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่าง
เป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีการวางแผนการทํา งานทําให้สามารถดําเนินการจนสําเร็จ มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิดและวัฒ นธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่ าร่วม
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มทํ า ให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่ น เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ รู้จักการปรับตัว มี
มารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมพบพระชําระใจ
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมการทําความดี
3. มีวินัย
- การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา
- การรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการแต่งการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน
4. ใฝุเรียนรู้
- กิจกรรมการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา
5. อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมคัดแยกขยะ
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
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6. มุ่งมั่นในการทํางาน
- กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้นํา
- กิจกรรมมกีฬาสีภายใน
7. รักความเป็นไทย
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
- กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสํานึกรักความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
8. มีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมธารน้ําใจจากพี่สู่น้อง
- กิจกรรมสาธารณะ
9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
- กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- กิจกรรมเทศกาลสงกานต์
- กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก
10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- โรงเรี ย นได้ จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและเปิ ด รายวิ ช าพื้ นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
- กิจกรรมส่งเสริมออกกําลังกาย
- กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
5. จุดควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ โดยจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มี มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้
ชื่อโครงการ : กิจการนักเรียน
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และชุมชน
2. นั ก เรี ย นมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ส ามารถ
ปกครองตนเอง และประสบความสําเร็จ ในชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ชื่อโครงการ : โรงเรียนคุณธรรม
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม สร้างความรู้สึกรับผิดชอบ และภูมิใจในการทําความ
2. เพื่อให้ นักเรีย นเกิดความร่ว มมื อกันในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่ ง
คุณธรรม
3. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมของคนไทย 12
ประการ
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2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง
3. เพื่อปลูกฝ๎งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดี
งามของไทย
4. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม
5. เพื่อให้นักเรียนนําความรู้ด้านมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นตัวแทนเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้แก่
เพื่อน และบุคคลในครอบครัว
ชื่อโครงการ : สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
เพื่อลดจํานวนนักเรียนที่ทําผิดระเบียบของโรงเรียนให้น้อยลง ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ชื่อโครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 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. กระบวนการดาเนินการ
1.1 วิธีการดาเนินงาน
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสม
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารอํานวยการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหาร
กิ จ การนั ก เรี ย น และกลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไป)ผู้ บ ริ ห ารใช้ ก ระบวนการบริ ห ารโรงเรี ย นเป็ น ฐาน
และใช้การบริหารแบบ PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนกลยุทธ์และใช้กระบวนการนําวิสัยทัศน์สู่ การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan
วางแผน ,D=Do ปฏิบัติ,S=Study เรียนรู้,R=refine ปรับแต่ง ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการ
ทํางานและให้การทํางาน มีประสิทธิภาพผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา ให้ความสําคัญต่ อการพัฒนา
ศัก ยภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กเรีย นเน้ น การพัฒ นานั ก เรี ย นมี ศัก ยภาพเป็ น พลโลกการกํ าหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เปู า หมาย โรงเรี ย นได้ มี ก ารดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบุ ค ลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สถาพป๎ญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกําหนดู เปูาหมายกําหนด
พันธกิจ จัดทําแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อทราบป๎จจัย
ที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึก ษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและแผน
จังหวัด โดยเพิ่มกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกการบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์คุณภาพ (OBECQA) มีกําหนดระยะเวลาและผู้ดําเนินการที่ชัดเจน มีการติดตามทบทวน
ผลลั พ ธ์ แ ละประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เปู า หมายและกลยุ ท ธ์ ใ นปี ต่ อ ไปในก ารจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยคํานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ชุม ชน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และโรงเรี ย นได้ จั ด ทํ าโครงการยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์
OBECQA ซึ่งมีกระบวนการในการนําวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการนําวิสัยทั ศน์สู่
การปฏิบัติด้วยกระบวนการPDSR (P=Plan ,D=Do,S=Study,R=refine)
กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ (Strategic Planning Process (SPP)) และการนําไปสู่การ
ปฏิบัติการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี โรงเรียน ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ทีมี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ ได้ แ ก่ คณะครู ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย น
ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดและกรอบการดํ า เนิ น งาน
โดยมีการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ทุกกิจกรรม/ โครงการการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อ
เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ การประจําปีงบประมาณให้เป็นไปไปด้วย
ความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ทุกกิจกรรม/
โครงการมีการรายงาน ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการให้ ผู้ บริห ารโรงเรียนรู้รับทราบ
และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในครั้งต่อ ไปกระบวนการด้านการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
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นั กเรี ย นทุก กลุ่ มเปู าหมาย ทุกคน และดํา เนิ นการอย่า งเป็ นรู ปธรรม โดยมีการทํ าแผนกลยุ ทธ์ /
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดู
เปูาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการดําเนิ นงานอย่างชัดเจนมีฐานข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน วิเคราะห์หลักสูตร
การเรียนการสอน และมาตรฐานการศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่แข่งขันในเวที ต่าง ๆ การส่งเสริม
สมรรถนะครู ในการจั ดการเรีย นการสอน วิเคราะห์ผ ลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นต้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป เช่น กิจกรรมงานวันวิชาการเป็นประจําทุกปี
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ร่ ว มกิ จ กรรม และแสดงศั ก ยภาพของตนเองในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระฯตาม
ความสามารถของตนเอง การประกวดแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น
มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน และสอนเสริมนักเรียน
ทั่วไปด้วย ส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดั บจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศและระดับโลก เช่นงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน โอลิมปิกวิชากร เพชรยอดมงกุ ฎ ฟิสิกส์สัปยุทธ์เป็นต้น การแข่งขันตามสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับ
ของชุม ชน สั ง คมและได้รั บ รางวัล จากหน่ว ยงานต่ าง โดยมี การส่ ง เสริมและสนับ สนุ นให้ ครู และ
บุคลากรได้รั บการพัฒ นาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิช าชีพ
ตามกลุ่ มสาระกลุ่ ม งานของตนเองและตามความสนใจของครูแ ละบุค ลากรเอง ซึ่ง ผู้ บ ริห ารเห็ น
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของครูและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้รับผิดชอบ อีกทั้งโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทําผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ครูได้ทํา
วิจั ย ในชั้ น เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนของตนเองอยู่ เ สมอ มี การจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา
เพื่อให้บุคลากรได้มีโ อกาสแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เช่นการทําผลงาน
วิชาการการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งครูและบุคลากรและยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งสร้างความสุขกายสบายใจในการทํางาน โดยการสร้างแรงจูงใจ
และบรรยากาศในการทํางานที่ ดี การสร้ างให้ ครูและบุค ลากรมุ่งมั่ นต่อการประพฤติปฏิบั ติตาม
กฎหมายและจริย ธรรม เช่น โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับกา ร
ปฏิบัติหน้าที่ของฝุายต่าง ๆ ในโอกาสที่มีการประชุมประจําเดือน มีการจัดสวัสดิการให้กับครูและ
บุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจ การสรรหาและยกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากร เช่น การจัด
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กิจกรรมคนดีศรีบุญวาทย์มีการปรับปรุงสถานที่ทํางานที่เอื้ อต่อการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่
ตรงกั บ ความสามารถ มี การวางแผนพั ฒ นาครู อ ย่ างเป็ นระบบ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ครู ผู้ ส อนด้ ว ยกระบวนการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ พัฒ นาตนเอง ทั้ งนี้ ด้ า นการเรี ย นการสอน มี ก าร
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สําคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการนําผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนโครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม โครงการ
นิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรีย นพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
จัดหาเอกสารคู่มือสื่อการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนและผลงานวิจัยของครูส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยส่งครูเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเข้ าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มือ
อาชี พ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรโครงการเครื อ ขายไร้ พ รมแดนเพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห้ เ ป็ น ครู มื อ อาชี พ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ มีทักษะตามมาตรฐานของครูสนับสนุนครูผู้สอนในการทําผลงานทาง
วิชาการการประกวดผลงานของครูผู้สอนด้านต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูประจําปี
สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ข องโรงเรี ย นด้ า นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ
มี ง านแผนงานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารวางแผนงานและสารสนเทศ โดยได้ อ อกแบบฮาร์ ด แวร์
และซอฟต์แวร์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ว่างกฎและขั้นตอน
รักษาความปลอดภัยทําให้สามารถปูองกันการใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปูองกันการเกิดไวรัส
คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลลับต่าง ๆ ผู้ดูแลในส่วนการรักษาความปลอดภัยนี้ได้ใช้โปรแกรม
Authentication ซึ่งเป็นระบบแสดงตัวตนการใช้ Internet ภายในโรงเรียนทําให้สามารถตรวจสอบ
ผู้ใช้ Internet ได้ในกรณีเกิดป๎ ญหาเช่น การล่ วงละเมิดหมิ่นประมาททางเว็ บไซต์โ ดยทางศูนย์
คอมพิ ว เตอร์ ได้ แ จ้ ง ให้ ค รู บุ ค ลากรได้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ถึ ง เหตุ ผ ลของการติ ด ตั้ 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) กับ ฐานข้อมูล ผู้ ใช้ภ ายในตัว อุปกรณ์ผู้ ใ ช้ใน RADIUS ใน LDAP
และWindows Active Directoryกรองข้อมูลทําการกรองและตรวจสอบ ค้นหาการฝาฝืนกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์ จากทั้งนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียนและปูองกันการใช้เทคโนโลยีในทางที่
ผิ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ใ ห้ ขั ด ต่ อ พรบ.คุ้ ม ครองการกระทํ า ความผิ ด เนื่ อ งมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการใช้โลกไซเบอร์ผู้ใช้จะต้องทําการlog in ซึ่งจะมีการบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและจํากัดการใช้ให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการพัฒนา
ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กําหนด
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีวิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้
งานสําหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ทางเว็บไซต์และทาง Facebook messages และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โปรแกรมการ
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ลงทะเบีย นเรีย นจะจัดการเกี่ย วกับการลงทะเบียนจัดกลุ่ ม จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวก มี ก ารบริ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ ทํ า ให้ ชี้ แ จงผู้ ป กครองในเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว น
รวมทั้ง มีโปรแกรมสําหรับการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร ให้ข้าวสารที่เข้าถึงชุมชนทางการประสาน
กับสื่อท้องถิ่น ผู้ปกครองจะได้รับฟ๎งเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียนและการบริการให้คําแนะนําที่จะนํา
กลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสําเร็จได้ ด้านการรักษาความลับของข้อมูลมีแนวทางเป็น
ระบบจากการกําหนดขั้นความลับในการเข้าถึงระดับของข้อมูล มีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับความลับ
ด้วยการกําหนดรหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้องวิธีการทําให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้
งานและวิธีที่ทําให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และได้กําหนดแผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการแผนงานสารสนเทศดําเนินการแก้ป๎ญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กําหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสู งสุ ดเพื่อสนับสนุน ครู
นักเรี ยนได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการ
HARDWARE และSOFEWARE ให้มีความปลอดภัย ใช้งานงายและเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีการทําให้มั่นใจวา
ข้อ มู ล และสารสนเทศ รวมทั้ ง ระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ มี ความพร้ อ มใช้ ง านอย่า งต่ อเนื่ อ ง
เพื่ อ ตอบสนองนั ก เรี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี อุ ป กรณ์ สํ า รองไฟฟู า
APCSmart UPS 2200VA จํานวน 2 ชุด และAPC Smart UPS 1500VA จํานวน 1 ชุด
สามารถสํารองกระแสไฟฟูาให้แก่ กลุ่ม SREVER จํานวน 6 เครื่องที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
และอุ ป กรณ์ NETWORK ต่ า งๆโดยประมาณ 2ชั่ ว โมง เมื่ อ กระแส ไฟฟู า ขั ด ข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
FirewallFORTINET FG600C-BDL ทําหน้าที่ ดังนี้
1. ปูองกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน (AUTHENTICATION SERVER)
ที่ ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการใช้ ง านของ UERS ทุ ก คน มี อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ข อง 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 เพื่อสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุด โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ E-CLASS เป็นต้น ส่งเสริมส่วนงานภายในโรงเรียน
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรีย นเช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา
ให้ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศที่
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เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ในส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดห้องพัก/ห้องทํางาน มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ครูบุคลากรทํางานร่วมกันด้วยบรรยายกาศที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอุ่นมีความสุขโรงเรียน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากองค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน โดยมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึกษาของโรงเรีย นมี คณะกรรมการสถานศึกษาจัดตั้งเครือ ขายผู้ ปกครอง
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เช่น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นต้น
โรงเรียนมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ทุกปีและมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาทุ ก ปี เพื่ อ การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้นําผลการติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการ
มาประกอบการพัฒนางาน มีการชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบเพื่อ
ร่วมกันหาป๎จจัยที่เกี่ยวข้อง และป๎จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป๎ญหา
ได้นําข้อมูลที่ได้ข้อสรุปไปพัฒนางาน และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการดําเนินงาน
จากการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิ บัติงาน เนื่องจากมี แผนงานที่ชัดเจน การดําเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ ในกรณี ที่มีป๎ญหาแต่ละกิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน
โรงเรี ย นมีก ารบริ ห ารงานแผนงานและงบประมาณ เป็ น กระบวนการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น์ และพั นธกิ จ ที่กํ า หนด โดยได้ จั ดทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และแผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพ
ท้องถิ่นและของโรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับเปูาหมาย
และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา
2. การดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ ได้จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณ
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การรายงานผลการดํ าเนิ นงานให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งทราบ
โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานแก่ผู้ปกครองนักเรียนวันประชุมผู้ปกครองได้ทราบผลการ
ดําเนินงานการบริหารงบประมาณและการบริการโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ต่อ
การพั ฒ นานั ก เรี ย นอย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอมุ่ ง เน้ น ผลงาน คื อ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ
มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรีย น
ตามความเหมาะสมและจัดได้ทั่วถึง ดังนี้
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1. การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
1) นํา ICT มาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ โปรแกรมบริหารควบคุมงบประมาณตาม
งานโครงการโปรแกรมบริหารพัสดุ โปรแกรมบริหารงานการเงิน
2) จั ด ระบบควบคุ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานด้ าน
งบประมาณ การเงินและบัญชีสม่ําเสมอ
3) ควบคุมการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบตามแนวปฏิบัติ
ของส่วนกลางและโรงเรียน
4) จัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลงานการเงิน - บัญชี และงานพัสดุเพื่อจัดทําสารสนเทศ
5) การตรวจสอบภายในจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตรวจสอบเงินและเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือรายรับสัญญารับรองการยืมเงิน
เงินงบประมาณยอดคงเหลือในสมุดเงินสด และหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
6) จัดให้มีการประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการของโรงเรียน
7) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
และบุคคลทั่วไป
2. การติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนได้จัดทําโปรแกรมควบคุม
งบประมาณสําหรับการบริหารด้านการใช้จ่ายเงินตามแผน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ มีแผนงานควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้
เป็นไปตามแผน/โครงการมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีระบบติดตามควบคุมเพื่อให้งานดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง เกี่ยวกับการให้
บริ ก ารด้ า นอาคารสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกประจํ า อาคาร การให้ บ ริ ก าร
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการ
แก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนโดยจัดดําเนินการให้
อาคารเรีย น อาคารประกอบ และสถานที่ มีห้ องเรียน ห้ องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
ปลอดภั ย อาคารมี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง จั ด สถานที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ ทํ า กิ จ กรรมเหมาะสม ทั้ ง เป็ น
รายบุคคล รายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่งอํานวย ความสะดวกประจําอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ ปูาย
นิเทศ อุปกรณ์ไฟฟูาครบถ้วนปลอดภัย สวนหย่อมที่สามารถให้นักเรียนชื่นชม พักผ่อน จัดกิจกรรมต่าง ๆ
อยู่ ในสภาพดี ปลอดภั ย มี การซ่ อมบํ ารุง และดู แ ลรั ก ษาอย่า งเหมาะสมทั น ต่ อเหตุ ก ารณ์ มี ร ะบบ
สาธารณู ป โภค ไฟฟู า ประปา อยู่ ใ นสภาพใช้ การได้ ดี ปลอดภั ย มี ระบบการปู องกั นอั นตรายที่
เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการมอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน
สวนหย่อมประจําอาคารเรียน โดยคํานึงถึงความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ทุกอาคารเรียนนอกจากจะมีนักการภารโรงแม่บ้านประจําอาคาร รับผิดชอบแล้วโรงเรียนยังแต่งตั้ง
หัวหน้าอาคารเรียนประจําทุกอาคารเรียน ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบํารุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ดูแล บํารุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่
สภาพแวดล้ อม ระบบน้ํา ไฟฟูาภายใน และภายนอกอาคาร ให้ อยู่ในสภาพใช้งาน ได้มั่นคงปลอดภัย
พร้อมใช้งาน
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1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา
1. มีเปูาหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน
2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
3. ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้

โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 2
1. โครงการยกระดับบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
3. โครงการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. โครงการชุมชนสัมพันธ์
5. พัฒนาศูนย์ค้นคว้าเพื่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
6. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ECLASS
7. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
8. โครงการพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
9. โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ

ผลลัพธ์ความสาเร็จ
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีการนํา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
10. พัฒนาบุคลากรครูสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นแบบอย่างได้
11. โครงการพัฒนาศูนย์การ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เรียนรู้
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ต้องการของครูและสถานศึกษา และ
วิชาชีพ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
13. พัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ IT เพือ่ พัฒนางาน
14. ยกระดับคุณภาพห้องสมุดสู่ 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มาตรฐานสากล
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
15. สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
16. ยกระดับภาษาอังกฤษ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และการจัดการ
สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจ มีเปูาหมาย มีกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยระบบการบริการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) และการบริหารสถานศึกษา
ตรงกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปของแผนการศึกษาชาติ ผู้บริหารมี
วิ สั ย ทั ศน์ ภ าวะผู้ นํ า และความคิ ดริ เริ่ ม ที่ เน้ นการพั ฒ นานั กเรี ยน สามารถนํ าโรงเรี ยนสู่ การเป็ น
มาตรฐานสากลผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
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เป็ น ฐานคิ ด ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและการจั ด การผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศั กยภาพ บุ ค ลากรให้ พร้ อมรั บ กั บการกระจายอํ า นาจ นั ก เรี ยน ผู้ ป กครอง และชุ มชนพึ งพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
อย่างเต็มที่ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู จึงทําให้ครูสนใจในการพัฒนา
ตนเองในการทําผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้นและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง
ๆ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้ องกับ ภาระหน้าที่และความรู้รับผิ ดชอบ ครู มีความรู้ความสามารถในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อีกทั้งครูบุคลากรมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ครูทําผลงานทางวิชาการและทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู่
เสมอมีการดําเนิ นงานตามนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผนจัดทํา
แผนปฏิบั ติ การอย่ างเป็ นระบบ มี การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน มี การปรับปรุงงานอย่ าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่ ชัดเจน
การดําเนิ นกิ จ กรรม/โครงการบรรลุ ตามเปู าหมายที่กํ าหนดไว้ ในกรณี ที่ มีป๎ ญหาแต่ ละกิ จกรรม/
โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อให้ความรู้และบริการในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมให้บริการในด้านสถานที่ การจัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการอื่นๆ ที่ชุมชนร้องขอ จนเกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับ
และพึงพอใจ อีกทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของถานศึกษา
จากการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบการบริ หารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA)
มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรี ย นมี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา แผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี ที่ชั ด เจน
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
อุป กรณ์การเรี ย นการสอน เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง การจัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น และยังมีแหล่งเรียนรู้จํานวนมาก เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ห้องสมุด เป็นต้น
11. มี ก ารสร้ า งเครื อ ขายความร่ ว มมื อ ของผู้ ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝุ า ย ในการร่ ว ม
รับผิดชอบ และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
12.โรงเรี ย นและหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพของครูบุคลากร
13. โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและมีการจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
3. จุดเด่น
1) โรงเรี ย นบุ ญวาทย์ วิทยาลั ย ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน เพื่อรับรางวัล พระราชทาน
ประจําปีการศึกษา 2560
2) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ 3 ปี ซ้อน
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
3) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําปี 2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL)
4) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก
5) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
6) โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
7) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program
8) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานปูายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2557
9) โรงเรี ย นบุ ญวาทย์ วิ ทยาลั ย ได้รั บการประกาศให้ เป็นโรงเรีย นประชาธิป ไตยตั วอย่างรักษา
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 เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ดังนี้
ชื่อโครงการ : ยกระดับการบริหารจัดการ
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน
2 . เ พื่ 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. เพื่อสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์
ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็นป๎จจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ให้เป็น
แหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ
6. เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 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
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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 ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. อาคารสถานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม
ชื่อโครงการ: งานประกันคุณภาพการศึกษา
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
- วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนให้ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สมศ. สพฐ. และคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการดาเนินการ
1.1 วิธีการดาเนินงาน
ครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการ
เรี ย น กระบวนการวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง โรงเรี ย นได้ ม อบภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ นี้ ใ ห้ กั บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผ่านนิเทศการสอนของโรงเรียน ได้นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ในการจัดทํา
แผนการจัดการเรีย นรู้การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่ง ฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเ คราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินคํ าครอบคลุ มพฤติกรรมของนั กเรีย น มี การรายงานผลให้
นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อให้นักเรียนได้นําผลการเรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอน
มีการทําวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเพื่อพัฒนาการสอนหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน
1) กํ า หนดให้ ค รู ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลโดยใช้ ข้ อ มู ล อย่ า ง
หลากหลายและเป็นจริง และนําผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน
2) กําหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณา
การการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิป๎ญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
และนําเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4) กําหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของนักเรียน
5) สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน
รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขป๎ญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ดําเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 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)
- โครงการการปรั บ ทั ศ นคติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด้ ว ยศิ ล ปะบํ า บั ด เบื้ อ งต้ น
(Art Therapy )และกระบวนการให้คําปรึกษา
- โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่มืออาชีพ
1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3
1. โครงการนิเทศการศึกษา
2. โครงการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. โครงการPLC สู่การเรียนการสอน/
PLC (Log Book) 8กลุ่มสาระฯ/งาน
4. โครงการพั ฒ นา สื่ อ นวั ต กรรม
งานวิจัยในชั้นเรียน CPLC และ
DLTV
5. โครงการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7. โครงการสร้ า งสํ า นึ ก พลเมื อ ง
โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ด้ ว ย
กิจ กรรมการเรีย นรู้ป ระชาธิ ป ไตย
โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ผลลัพธ์ความสาเร็จ
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนําสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
และมีการเผยแพร่
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ป๎ญญาท้องถิน่ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ด้ า นกระบวน
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

สนองกลยุทธ์สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครู
มืออาชีพ
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ประเด็นพิจารณา

โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3
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. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู
เพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
14. โครงการสอบแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ช่วงชั้น1-2
15. โครงการพัฒนาสื่ อการเรียนรู้
โดยใช้ IT
16. พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
17. โครงการฝึกอบรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth
Counselor)
18. โครงการการปรั บ ทั ศ นคติ ใ น
ชีวิตประจําวัน ด้วยศิลปะบําบัด
เบื้องต้น (Art Therapy )และ
กระบวนการให้คําปรึกษา
19. โครงการพัฒนาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ

ผลลัพธ์ความสาเร็จ
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. มี ชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท าง
วิ ช า ชี พ ร ะ ห ว่ า ง ค รู แ ล ะ
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นาแล ะ
ปรับ ปรุง การจั ด การเรีย นรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนรู้

สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์

2. ผลการดาเนินงาน
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เกิดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วย
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง
ทํ า ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นสู ง ขึ้ น และเป็ น ตั ว แทนในการแข่ ง ขั น ต่ า ง ๆ
ทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลกครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากลครู ผู้ ส อนมี ก ารตรวจสอบ
และประเมิ น ผลประเมิ น ผลการเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ผลการเรี ย นรู้
ใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย มุ่ ง ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น คํ า ครอบคลุ ม
พฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อให้นักเรียนได้นํา ผลการ
เรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
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การสอนของตนเอง และแก้ ไ ขป๎ ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู้
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
กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์
ตามนโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน และนํ า เทคโนโลยี ม าช่ ว ย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. ครูมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน โดยอิงพัฒนาการ
ของนักเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน
ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. ครูมีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรวมทั้งมีการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขป๎ญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุ่ม หรือรายบุคคล ดังแสดงในทําเนียบงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และมีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3. จุดเด่น
1. ครู ผู้ สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสํ าคัญ
เทียบเคีย งมาตรฐานสากล ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก
จากการประกวดแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย
4. ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และ
แก้ไขป๎ญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
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4. จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารสําหรับผู้เรียน เพื่อสามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดําเนินการ โดยจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มี มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานที่ 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. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการ
สอนมีคุณภาพของผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
ชื่อโครงการ : นิเทศการศึกษา
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
- วัตถุประสงค์
1.เพื่อสถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพื่อการนิเทศ
การศึกษาที่เหมาะสม
2.เพื่อสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถทําการนิเทศ และมีส่วน
ร่วมในการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร
3.เพื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนําผล
การนิ เทศภายในไปใช้เพื่ อการพัฒ นาการเรียนการสอนเพื่อยกระดั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน

38
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. เพื่อให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย
กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและ DLTV
2. เพื่อให้ครูสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน
สื่อนวัตกรรมและ วิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 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. เพื่ อ สร้ า งนั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นความรู้
ทัศนคติ และความสามารถในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีส่วนร่ วมในการแก้ป๎ญหาของสังคม
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
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มาตฐานการศึกษาโดยรวม
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ เป็นผู้นําในระดับประเทศที่จัดการศึกษา
เทีย บเคีย งมาตรฐานสากล มุ่งพัฒ นานักเรียนให้ มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรี ย นบุ ญวาทย์วิทยาลั ยมี การบริหารจัดการด้ว ยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
OBECQA โดยผู้นําระดับสูงได้ใช้กระบวนการนํา วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR
(P=Plan, D=Do, S=study, R=refine) ใช้กระบวนการกําหนดค่านิยม กําหนดตัววัดค่านิยมจากเกณฑ์
บริหารด้วยคุณภาพ OBECQA เพื่อใช้สร้างเครื่องมือให้คณะครูได้ทบทวนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติมาเป็น
เวลานานและเกิดผลการดําเนินการที่ดี ผู้นําระดับสูงสุดได้สร้างวัฒนธรรมผู้บริหารระดับสูงสุดจาก
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คือการช่วยเหลือให้กําลังใจและสร้างโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นน้องประสบผลสํา เร็จในการ
นําโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ และเพื่อสานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน การประสบ
ผลสําเร็จนับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้นํา ระดับสูงต่อการนําค่านิยมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย และจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษานั้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงาน
อื่น 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
ประเด็น พิจ ารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผู้เ รี ยน คุณภาพการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง มีค่ าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขีย นเหมาะสมตามระดั บ ชั้น อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้ เ รียน สามารถสื่ อสารได้ส องภาษา ขึ้นไป
อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นการคิ ด คํ า นวณ คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด วิ จ ารญาณ
สามารถแก้ไขป๎ญหาและนําไปประยุกต์ ใช้ไ ด้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเ ลิศ นักเรียนสามารถใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับดี เลิศ นักเรียนมีทักษะ
และเจตคติที่ดี ในการการศึกษาต่อระดับสู งขึ้น และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียง
มากกว่าร้อยละ 100
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลกที่ดี นักเรียนของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอทําให้มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีความรู้ และสามารถปูองกันนักเรี ยนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมที่ดี อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ยม นั กเรี ยนมี ความภาคภู มิ ใจในท้ องถิ่ นในความเป็ นไทย
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นักเรียนรู้จักวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬาสี การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอก การออกกําลังกาย รู้จักควบคุม รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอยอมรับฟ๎ งความคิดเห็น
ของผู้ อื่ น มี มนุ ษย์ สั มพั นธ์ ที่ ดี ต่ อผู้ อื่ น รู้ จั กวิ ธี การปู องกั นตนเองจากสิ่ งเสพติ ดและอบายมุ ขต่ าง ๆ
รวมทั้งรู้จักวิธีการปูองกันตนจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการระบบบริหารคุณภาพ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ศัก ยภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กเรีย นเน้ น การพัฒ นานั ก เรี ย นมี ศัก ยภาพเป็ น พลโลกการกํ าหนด
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เปู าหมาย โรงเรียนได้มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกําหนดูเปูาหมายกําหนดพันธกิจ
จั ด ทํ า แผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ โ ดยวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ ทราบป๎ จ จั ย ที่
เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของสพฐ. แผนฯของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
และแผนจั ง หวั ด โดยเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก (Word Citizen)
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการโดยการกําหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA และผู้บริหารระดับสูงได้ใช้กระบวนการ
นํา วิสัย ทัศน์ สู่ การปฏิบั ติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, R=refine)
และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA

41
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้ เ รี ยนเป็ นส าคั ญ อยู่ ในระดั บ
ยอดเยี่ยม มีการจัดการครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความ
เป็นมืออาชีพประสบการณ์ เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนสังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้ว ยกระบวนการ วิธีการที่ห ลากหลายเพื่อมุ่งเน้นให้ นัก เรียนมี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีเยี่ย ม
โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ให้แนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียน
คือครูผู้ส อนในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ มสาระ และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนจัดทําแผนกิจกรรม/
โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝ๎งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ครู ผู้ สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสํ าคัญ
เทียบเคีย งมาตรฐานสากล ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก
จากการประกวดแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย
4. ครู ผู้ ส อนมี การทํ า วิ จั ย ในชั้ นเรี ยน เพื่ อพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนของตนเอง
และแก้ไขป๎ญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึก ษา ดั ง นั้ น จากการผลการดํ าเนิน งานของสถานศึ กษา สามารถสรุป ผลการประเมิน ใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา
สรุปผล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที่ ดี มี ทั ก ษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้ เรี ย นมี
คุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

แนวทางพัฒนา

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
ควรพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มยิ่ ง กว่ า เดิ ม เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก
และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสอบ O-NET ให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การ
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ คุ ณ ภาพทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นมี นําไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ และผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ สถานศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
เป็นไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งโรงเรียนมีการ
ทดสอบการวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ท างเรี ย นต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้
นั ก เรี ย นมี ผ ลคะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 3 ใน
รายวิช าคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน คือ นักเรีย น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 7 คน ได้แก่
1. เด็กชายธนบูลย์ 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 อินตาทิพย์
2. นายธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร
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ดั ง นั้ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ที่ ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นประสบความสํ า เร็ จ
หลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟ๎ งดูเขียนสื่อสารและ
การคิ ด คํ า นวณ ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคํานวณ ตามเกณฑ
Nของแต่ ล ะระดั บ สื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ ต นเองต้ อ งการได้ อย่ า ง
รวดเร็วและมีความถูกต้อง
2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด
ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม
3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับสูง
ขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้อง
กั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี คํ า นิ ย มที่ ดี ข อง
โรงเรียน
6. โรงเรี ยนมี การจั ดโครงการ/กิ จกรรม ที่ เป็ นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
8.โรงเรี ย นสนั บ สนุ น ในการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทาง
วิช าการต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรีย นทั้ ง ระดั บ
จังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก
9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
นักเรียนเป็นจํานวนมาก และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่
มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่น
10.งานแนะแนวมี โ ครงการ/กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อทั้งการ
แนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง
ๆ และการเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จ และวิทยากรใน
อาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน
11.ครู ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของนั ก เรีย น โดยมอบหมายงาน
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
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วิ จ ารณ์ ญ าณ ตลอดจนการอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ ออกกําลั งกายสม่ํ าเสมอ ทําให้มีน้ํ าหนั ก
ส่ ว นสู ง และมี ส มรรถภาพทางกายเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้และสามารถปูองกันตนเองให้หลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุและป๎ญหาทางเพศ เห็น คุณคําในตนเองมี
ความมั่ น ใจกล้ า แสดงออกในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถ
แสดงออกถึ ง อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ซาบซึ้ ง เห็ น คุณ คํ า ใน
ศิ ล ปะอั น งดงาม รวมทั้ ง สามารถสร้า งสรรค์ ผลงานด้ า น
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ําเสมอ
และซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจําวัน นักเรียนโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้ งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็น
ขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข มีการวางแผนการทํางานทําให้สามารถดําเนินการ
จนสํา เร็จ มีความรู้สึ กที่ดี ต่ ออาชีพ ที่ ตนเองสนใจ ยอมรับ
ความคิ ดและวั ฒนธรรมที่แตกต่ าง ตระหนั ก รู้คุณ คําร่ว ม
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มทํ า ให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจ
รู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูก ที่ดีของพ่อแม่
รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ
การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมพบพระชําระใจ
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมการทําความดี
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ประเด็ นพิจ ารณา 1.2 คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแนวทาง
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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3. มีวินัย
- การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา
- การรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการแต่ ง การให้
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน
4. ใฝุเรียนรู้
- กิจกรรมการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา
5. อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมคัดแยกขยะ
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
6. มุ่งมั่นในการทํางาน
- กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้นํา
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน
7. รักความเป็นไทย
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
- กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรีย นมีจิต สํานึ กรักความ
เป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน
8. มีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมธารน้ําใจจากพี่สู่น้อง
- กิจกรรมสาธารณะ
9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย
- กิจกรรมเทศน์มหาชาต
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- กิจกรรมเทศกาลสงกานต์
- กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก
10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่า ง
และหลากหลาย
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเปิดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรี ย นรู้ แ ละอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย
11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
- กิจกรรมส่งเสริมออกกําลังกาย
- กิจ กรรมตรวจสอบภาวการณ์ เจริ ญ เติ บ โตของ
นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ควรพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศโดยใช้ เ ทคโนโลยี
เหรี ย ญทอง รางวั ล สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มประเภท สมั ย ใหม่ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท และการ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ บริหารจัดการของสถานศึกษา
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจําปีการศึกษา
2557 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
2. โรงเรีย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจํา ปี
2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL)
3. โรงเรีย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รับ การประเมิ น คุณ ภาพ
ภายนอกรอบสี่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม
4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานสหวิทยาเขต
บุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
6. โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย จั ด การเรี ย นการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ English Program
7. โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ พระราชทานปู า ย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี 2557
8. โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การประกาศให้ เป็ น
โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั ว อย่ า งรักษามาตรฐานประจํ า ปี
2557 จากสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
9. โรงเรีย นบุ ญ วาทย์วิ ท ยาลั ย เป็ นโรงเรียนที่ มีอัต ราการ
แข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอด
นิ ย มที่ มี นั ก เรี ย นต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ เป็ น จํ า นวนมาก
มี ชื่ อเสี ย งระดั บ ประเทศ จากการจั ด อั น ดั บ 100 อั น ดั บ
โรงเรี ย นที่ ดี ที่ สุ ด ในประ เทศไทย ประจํ า ปี 255 8
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลําดับที่ 6
10. โรงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิ ทยาลัย ได้ รับรางวั ลสถานศึกษาและ
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจําปีการศึกษา 2560
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สรุปผล
แนวทางพัฒนา
11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการ
คัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการ 1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผล เป็นสําคัญ และการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิท์ างการเรียนบรรลุผลเป็นไป ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทํา 2. ส่ง เสริม ความรู้ความเข้า ใจการใช้ภาษาอั งกฤษทางการ
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจํานวนมากจากการ
สื่อสารสําหรับผู้เรียน เพื่อสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
ประกวดแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับโลก
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เปูาหมาย
4. ครูผู้สอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขป๎ญหาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
แผนปฏิบัติการที่ 1 : ส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน ม. 3 และ ม.6 ให้มีศักยภาพเพื่อคัดเลือกเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สสวท. และ สอวน.)
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัด
และ ความสนใจ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน รักการค้นคว้า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และรู้จักปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เพื่ อพั ฒนานั กเรี ยนระดั บ ม.ต้ น ให้ มี ทั กษะอ่ าน – เขี ยน ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
7. เพื่อให้ นักเรีย นเกิดองค์ความรู้ ทักษะชี วิต ทักษะการแก้ ป๎ญหาและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
แผนปฏิบัติการที่ 2 : สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
- วัตถุประสงค์
เพื่อลดจํานวนนักเรียนที่ทําผิดระเบียบของโรงเรียนให้น้อยลง 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. เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน
2 . เ พื่ 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. เพื่อสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์
ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็นป๎จจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ให้เป็น
แหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ
6. เพื่อให้การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 6 กลุ่มงาน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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. เพื่ อ สร้ า งนั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นความรู้
ทัศนคติ และความสามารถในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาของสังคม
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 4
มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม
กระบวนการดาเนินงาน
การดําเนินการเป็นที่ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ คือ ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ เกิดจากโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งปรากฏอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน
1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย
และ Active Learning
2. การพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการ และคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้วยกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ และกิจกรรมบันได 5ขั้น(IS1-IS3)
1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย
และ Active Learning
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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ผลที่เกิด

52

พ.ศ.2561
- 2563

พ.ศ.2561
- 2563

พ.ศ.2561
- 2563
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563
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ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม
ปีการศึกษา 2560
1. เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ได้รับ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายกิตติภูมิ เรื อนสอน ได้รับรางวัล ชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช ไชยราช ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
แห่ งชาติ เข้ารั บ พระราชทานโล่ เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่ งชาติ 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 ได้รับ คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ด้านวิช าการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่ งชาติ 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
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
9. นางสาวอาณิก้า ฮอร์ แ มน ได้ รับรางวัล คนดีศ รีบุญ วาทย์ ระดั บมัธ ยมศึกษาตอนต้ น
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
10. นางสาวชุติมา ไชยยากูล ได้รับรางวัล คนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
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 นางสาวพรนภั ส ทาจิ น า ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ระดั บ ภาคเหนื อ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560
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13. เด็ ก หญิ ง ณั ฏ ฐณิ ช า อิ น ละปะ,เด็ ก หญิ ง อริ ย พร พุ ท ธวงศ์ ,เด็ ก หญิ ง วรั ญ ญา เชิ ง ดี
และเด็กหญิงภาสินี หอมนาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560
14. นางสาวพิมพกานต์ สาปคํา และนายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับภาคเหนือ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน 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. นายวชิ ร วิ ท ย์ ดอนดี , นางสาวชุ ติ ม า ไชยยากู ล , นางสาวธั ญ ญารั ต น์ รื่ น เริ ง ,
นางสาวชมดาว ทิ พย์ ศรี จั น ทร์ และนางสาวเพ็ญ พิ ช า น้อยเครือ จัด ทํา โครงงานผลิ ตภัณ ฑ์จาก
สวนพฤกษ์ สานสั ม พั น ธ์ ภู มิ ป๎ ญ ญา สื บ สานงานตามรอยพ่ อ ได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย นต้ น แบบ
ภายใต้ แ นวคิ ด “ตามรอยพ่ อ ของแผ่ น ดิ น ด้ ว ยภู มิ ป๎ ญ ญาท้ อ งถิ่ น 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 ได้รับรางวัล ชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายธนดล ชมภู จั น ทร์ ได้ รั บ รางวั ล นั ก เรี ย นพระราชทาน ปี ก ารศึ ก ษา 256 1
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. เด็ ก หญิง วิ ภ าวี เถีย รหนู ได้ รับ รางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟู า เพชรรั ต น ปีก ารศึ ก ษา 2561
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
4. เด็ ก หญิ งนรมน วั ฒ นพนม ได้ รั บรางวั ล คนดี ศรี บุ ญ วาทย์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
5. เด็ ก หญิ ง พาขวั ญ ผั น ผาย ได้ รั บ รางวั ล คนดี ศ รี บุ ญ วาทย์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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6. นายภู ช นะ ชาวดง ได้ รั บ รางวั ล คนดี ศ รี บุ ญ วาทย์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
7. นายบรรพต มามิ่ ง ได้ รั บ รางวั ล คนดี ศ รี บุ ญ วาทย์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รั บ ประทานรางวั ล จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
8.
นางสาวณั ฏ ฐณิ ช า อิ น ละปะ,นางสาวอริ ย พร พุ ท ธวงศ์ ,นายบรรพต มามิ่ ง
และนายณัฐ วุฒิ ตุ้ ย สื บ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บภาคเหนือ และรางวั ล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 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
และรางวั ล ชมเชย
ระดั บ ประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 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. นางสาวสุ ภั ทราภรณ์ ศรีช ลายนต์ ได้ รับรางวัล ชมเชย ระดั บประเทศ การแข่ งขั น
อ่านฟ๎งเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47
ประจําปี 25621
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ปีการศึกษา 2562
1. นายพิศวัส ต์ วรรณฟู นั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6/15 เจ้าของภาพวาดที่ได้ รับการ
คัดเลือก “ให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย
เข้ารับ รางวัล และร่ว มแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th
International High School Arts Festival “On top of the world”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ National Art Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
2. นางสาวชุติมา ไชยยากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทํา
คุณ ประโยชน์ ต่ อกระทรวงวัฒ นธรรม รางวัล “ วั ฒ นคุณ าธร” ประเภทเด็ กและเยาวชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องและ
เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดําเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดด
เด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่ว มงานและสาธารณชน ที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2562 ณ หอประชุ ม ใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
3. เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันอ่านฟ๎งเสียง
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 โครงการธนชาต ริ เ ริ่ ม เติ ม เต็ ม เอกลั ก ษณ์ ไ ทย ครั้ ง ที่ 48
ประจําปี 2562
4. นางสาวธนภรณ์ ไชยชุ ม ภู ,นางสาวธิ ญ าดา อาษากุ ล ,นางสาวศุ ภิ ส รา ป๎ ญ ดิ ษ ฐ์
และนางสาวกนกพร ขุนบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจําปี 2562

59
ปีการศึกษา 2563
1. นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ
ได้ ค ะ แน น ร ว มสู ง สุ ด ภ า ค เ หนื อ จ าก ก า ร แข่ ง ขั นเ ค มี โ อลิ ม ปิ ก ระ ดั บ ช า ติ 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 และได้รั บ คัดเลื อกเป็นตัว แทนประเทศไทย ร่ ว มส่ งผลงานในโครงการ
genius olympiad ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. นางสาวนรมน วัฒ นพนม และเด็กชายนนทกร วังตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/16 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Hong Kong International
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2020
4. เด็ก หญิ ง ภัท รานิ ษ ฐ์ แก้ว มี ได้ รับ รางวัล เหรีย ญเงิ น และเด็ กหญิง รมิ ดา ลิ ม ป์ไ พบู ล ย์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตสาสตร์นานาชาติ รายการ Australian Mathematics
Competition 2020 (AMC)
5. เด็กหญิงภัทรานิ ษฐ์ แก้ว มี ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิช าการระดับ
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 “อิ๊กคาบ็อก” วรรณกรรมเยาวชนเล่มใหม่
ของ J.K. Rowling จากสํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
8. เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1ประเภทแข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย และเด็กหญิงพิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5 ได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ 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 ภาษาญี่ปุน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตารางที่ 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

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4
3
2
1
รวม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เปูาหมายของโรงเรียน
4
534564 109253 51813 27844 29588 125524 4.45
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1 70.99 14.51 6.88 3.70 3.93 - 88.98 (88.98)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85)

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.2 82.99 11.48 3.78 1.17 0.58
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
95.02 (95.02)

406501 56217 18530 5753 2828 122473 4.75

ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

4.60

92.00

-

ระดับคุณภาพ
5 (ยอดเยี่ยม
(92.00)

เทียบกับเปูาหมาย
สูงกว่า
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ตารางที่ 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)
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4
3
2
1
รวม
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดคํานวณ
เปูาหมายของโรงเรียน
5
88638 17939 9157 4908 4882 125524 4.44
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 83.75)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1 70.61 14.29 7.30 3.91 3.89 - 88.77 (88.77)
1.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา
เปูาหมายของโรงเรียน
5
86121 19611 8549 4875 6081 125237 4.40
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2 68.77 15.66 6.83 3.89 4.86 - 87.92 (87.92)
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เปูาหมายของโรงเรียน
5
89925 17329 9594 4918 5358 127124 4.43
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3 70.74 13.63 7.55 3.87 4.21 - 88.56 (88.56)
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปูาหมายของโรงเรียน
5
91266 18184 7125 4202 4458 125235 4.50
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4 72.88 14.52 5.69 3.36 3.56 - 89.96 (89.96)
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เปูาหมายของโรงเรียน
5
86588 19315 9362 4993 4648 124906 4.43
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 82.50)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5 69.32 15.46 7.50 4.00 3.72 - 88.53 (88.53)
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4
3
2
1
รวม

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ
เปูาหมายของโรงเรียน
5
92026 16875 8026 3948 4161 125036 4.51
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 100)
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6 73.60 13.50 6.42 3.16 3.33 - 90.18 (90.18)
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.1
5
เป้าหมายของโรงเรียน
4.45
88.99
ยอดเยี่ยม
สูงกว่า
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
(88.99)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตารางที่ 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)
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
5
4 3 2
1
รวม
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามที่สถานศึกษากําหนด
เปูาหมายของโรงเรียน
100725 14811 4618 1572 747 122473 4.74
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1 82.24 12.09 3.77 1.28 0.61 - 94.82
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เปูาหมายของโรงเรียน
99967 15194 5142 1548 683 122534 4.73
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 100)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2 81.58 12.40 4.20 1.26 0.56 - 94.64
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา

ระดับ เทียบกับ
คุณภาพ เปูาหมาย
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(94.82)
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(94.64)
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ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
5
4
3
2
1
รวม
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เปูาหมายของโรงเรียน
102037 13743 4743 1300 730 122553 4.72
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 100)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3 83.26 11.21 3.87 1.06 0.60 - 95.10
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
เปูาหมายของโรงเรียน
103772 12469 4027 1333 668 122269 4.78
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4 84.87 10.20 3.29 1.09 0.55 - 95.55
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.2
5
เป้าหมายของโรงเรียน
4.75
95.03
ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
(95.03)
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา

ระดับ เทียบกับ
คุณภาพ เปูาหมาย
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.10)
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.55)
เทียบกับเปูาหมาย
สูงกว่า

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตารางที่ 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

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4 3 2
1 รวม

มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถาน
178 37 2 0
0 217
ศึกษากําหนดชัดเจน
2.1
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.1
เปูาหมายของโรงเรียน
82.03 17.05 0.92 0.00 0.00 ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 70 43 4 0
0 217
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.2
2.2
เปูาหมายของโรงเรียน
8.34 19.82 1.84 0.00 0.00 ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)

4.81

5
ยอดเยี่ยม
96.22 (96.22)

สูงกว่า

4.76

5
ยอดเยี่ยม
95.30
(95.30)

สูงกว่า
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ข้อ

2.3

2.4
2.5

2.6

ประเด็นพิจารณา
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.3
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.4
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.5
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.6
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 80)

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4 3 2
1 รวม
153

63

0

1

0

70.51 29.03 0.00 0.46 0.00
154

61

2

0

0

70.97 28.11 0.92 0.00 0.00
143

67

7

0

0

65.90 30.88 3.23 0.00 0.00
141

68

7

1

0

64.98 31.34 3.23 0.46 0.00
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

4.70

94.02

217

4.70

5
ยอดเยี่ยม
(93.92)

สูงกว่า

5
ยอดเยี่ยม
94.01 (94.01)

สูงกว่า

-

93.92

217

4.70

217
217
-

4.63

5
ยอดเยี่ยม
92.53 (92.53)

สูงกว่า

4.61

4
ยอดเยี่ยม
92.17 (92.17)

ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
(94.02)

สูงกว่า

เทียบกับเปูาหมาย
สูงกว่า
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตารางที่ 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 84)
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2
เปูาหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4 3 2
1 รวม
150

65

2

0

0

69.12 29.95 0.92 0.00 0.00
144

73

0

0

0

66.36 33.64 0.00 0.00 0.00
144

68

5

0

0

217
217
217

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3
เปูาหมายของโรงเรียน
66.36 31.34 2.30 0.00 0.00 ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
149 66 2 0
0 217
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4
เปูาหมายของโรงเรียน
68.66 30.41 0.92 0.00 0.00 ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 92)
3.3

4.68

5
ยอดเยี่ยม
93.63 (93.63)

สูงกว่า

4.66

5
ยอดเยี่ยม
90.27 (90.27)

สูงกว่า

4.64

5
ยอดเยี่ยม
92.81 (92.81)

สูงกว่า

4.68

5
ยอดเยี่ยม
93.55 (93.55)

สูงกว่า

67

ข้อ

ประเด็นพิจารณา

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เปูาหมาย
5
4 3 2
1 รวม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อน
141 72 4 0
0 217 4.63
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5
3.5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5
เปูาหมายของโรงเรียน
64.98 33.18 1.84 0.00 0.00 - 92.63 (92.63)
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเปูาหมาย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
5
เป้าหมายของโรงเรียน
4.66
93.18
ยอดเยีย่ ม
สูงกว่า
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 85)
(93.18)

68

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 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ
(EP)
จานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563
ชาย
หญิง
รวม
10
20
30
15
15
30
12
15
27
37
50
87

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมทั้งหมด

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาแนกตามโครงการพิเศษ
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2563
40

30

30
20
10

20
10

30
15 15

27
12

15

0
มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนนั ก เรี ย น (ข้ อมู ล ทั่ วไป) จ าแนกตามโครงการพิ เ ศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
จานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
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

36
31

27
14

22
14

13

มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

27

21

18

มัธยมศึกษาปีที่ 4

22

31

10

12

15

มัธยมศึกษาปีที่ 6

36

มัธยมศึกษาปีที่ 5

36

มัธยมศึกษาปีที่ 2

40
35
30
25
20
15
10
5
0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)
จาแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 17 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จาแนกตามโครงการพิเศษทาง
คณิตศาสตร์
จานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
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

36

36
20
16

17
13

17
14

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1917

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1818

31

มัธยมศึกษาปีที่ 4

30

29
20
9

มัธยมศึกษาปีที่ 6

36

มัธยมศึกษาปีที่ 2

40
35
30
25
20
15
10
5
0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)
จาแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ชาย
หญิง
รวม

71
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนนั ก เรี ย น (ข้ อมู ล ทั่ วไป) จ าแนกตามโครงการพิ เ ศษ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
จานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
23
7
30
มัธยมศึกษาปีที่ 5
21
10
31
มัธยมศึกษาปีที่ 6
16
10
26
รวมทั้งหมด
60
27
87

จานวนนักเรียน (คน)

แผนภูมิที่ 4 แสดงจานวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป)
จาแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

35
30
25
20
15
10
5
0

31

30

26

23

21
16
7

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 19 แสดงจานวนนักเรียนเข้าเลือกเรียนกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
กิจกรรม
ชุมนุม Speech ม.ต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
4 เหล่า
I30903 IS3
ก21903
ก21921
ก21923
ก21923 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก21925
ก22921
ก22923
ก22923 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก22925
ก23921
ก23925
ก23929
ก31905
ก31921
ก31923 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก31925
ก31929
ก32905 ีบํ
ผ้ าเพ็ญประโยชน์
ก32921
ก32923
ก32923 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก32925
ก33911ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก33921
ก33923 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก33925

จานวน
นักเรียน
12
47
692
45
309
7
1
7
3
19
8
7
7
13
9
40
52
11
3
21
45
31
4
3
1
19
16
3
2
6

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
12
0
47
0
692
0
45
0
309
0
7
0
1
0
7
0
3
0
19
0
8
0
7
0
7
0
13
0
9
0
40
0
52
0
11
0
3
0
21
0
45
0
31
0
4
0
3
0
1
0
19
0
16
0
3
0
2
0
6
0
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กิจกรรม
การนําความรูไ้ ปใช้บริการสังคม
การนําความร้ีไปใช้บริการสังคม
การนําความรูไ้ ปใช้บริการสังคม (IS)
การนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
การบริการสังคม
กิจกรรมชุมนุมหมากกระดาน Crossword
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมเนตรนารี
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.3
กิจกรรมสี่เหล่า
กิจกรรมสี่เหล่า (ลูกเสือ)
คณิตเลขเร็ว
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
จิตอาสาศิลป์ คิด-ดี
ชุมนนักเคมีรุ่นเยาว์
ชุมนุม A-math
ชุมนุม Crossword
ชุมนุม Meeting Art
ชุมนุม Smart Science
ชุมนุม ม.ต้น
ชุมนุม ศิลปะการเขียนปากาสปีคบอล

จานวน
นักเรียน
41
45
42
46
44
47
210
123
65
131
45
38
43
451
46
102
124
718
344
344
309
20
209
29
14
61
36
12
21
8
7

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
41
0
45
0
42
0
46
0
44
0
47
0
182
31
123
0
65
0
131
0
45
0
38
0
43
0
451
0
46
0
102
0
124
0
718
0
344
0
344
0
309
0
20
0
201
8
29
0
14
0
61
0
36
0
12
0
21
0
8
0
7
0
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กิจกรรม
ชุมนุมinternet
ชุมนุมlove Reading
ชุมนุมกราฟฟิก ม.ต้น
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
ชุมนุมเคมีคํานวณ
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
ชุมนุมนักธรณีวทิ ยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมนักสะสม
ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
ชุมนุมนาฏยลีลา
ชุมนุมประดิดประดอย
ชุมนุมประวัติศาสตร์
ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้
ชุมนุมพระราชนิพนธ์ ร.6
ชุมนุมพิมพ์ดีด
ชุมนุมภาษาไทย
ชุมนุมรักษ์นิติศาสตร์
ชุมนุมเรารักโรงเรียน
ชุมนุมแวนการ์ด
ชุมนุมเศรษฐศาสตร์
ชุมนุมสังคมศึกษา
ชุมนุมหนอนหนังสือ
ท่องโลกอาเซียน ม.ปลาย
ทักษะภาษาไทย
นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย

จานวน
นักเรียน
15
35
14
15
30
52
27
6
13
12
11
221
16
15
6
18
19
34
164
16
29
56
10
28
36
3
32
35
18
31
23

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
15
0
35
0
14
0
15
0
30
0
52
0
27
0
6
0
12
1
12
0
11
0
192
29
16
0
15
0
6
0
18
0
19
0
34
0
164
0
16
0
29
0
56
0
10
0
28
0
36
0
3
0
32
0
35
0
18
0
31
0
23
0
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กิจกรรม
นักป๎กษีรุ่นเยาว์
นักป๎กษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
นักป๎กษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
นักศีกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 1
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
เนตรนารี
เนตรนารี
เนตรนารี
เนตรนารี
เนตรนารี ม.1
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ๊ญประโยชน์
ีบํ
ผ้ าเพ็ญประโยชน์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จานวน
นักเรียน
29
22
22
45
410
85
732
367
242
123
125
254
257
35
630
351
232
33
514
340
125
45
65
16
32
16
34
66
44
36
42

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
29
0
22
0
22
0
43
2
402
8
82
3
732
0
367
0
242
0
123
0
125
0
254
0
126
0
35
0
630
0
351
0
232
0
33
0
514
0
340
0
125
0
45
0
65
0
16
0
32
0
16
0
34
0
66
0
44
0
36
0
42
0
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กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (ก31929)
ภาษาญีปีนพาเพลิ
่ ุ
น
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาดชัน้ ม. 2
เรารักษ์ต้นไม้
ลายเส้นภาพไทย
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือเนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี
วิทยาศาสตร์
ศิลปะการแสดง
สวดมนต์หมู่ทาํ นองสรภัญญะ
สวดมนต์หีทํ
ม่ านองสรภัญญะ
เสริมวิชาการ

จานวน
นักเรียน
89
45
108
30
35
29
725
103
226
123
125
103
104
36
11
1685
42
1031
1372
1648
1614
995
309
343
718
345
24
41
29
30
44

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
89
0
45
0
108
0
30
0
35
0
29
0
725
0
103
0
226
0
123
0
125
0
103
0
104
0
36
0
11
0
1685
0
42
0
1031
0
1029
0
1645
3
1614
0
992
3
309
0
343
0
718
0
345
0
24
0
41
0
29
0
30
0
44
0
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กิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรม

จานวน
นักเรียน
40
41
42

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
40
0
41
0
42
0

ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรม
ชุมนุม Speech ม.ต้น
4 เหล่า
ก21904
ก21906
ก21924
ก21924 (เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ)
ก21924 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก21926
ก21930
ก22903
ก22910ผู้บาํ เพ็ญประโยชน์
ก22922
ก22924
ก22924 (เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ)
ก22924 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก22926
ก22930
ก22930 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ก23918
ก23922
ก23924
ก23924 (เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ)
ก23924 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก23930
ก31906

จานวน
นักเรียน
13
692
309
125
2
13
3
4
45
343
125
52
6
9
7
17
46
46
13
13
3
4
1
40
52

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
13
0
692
0
306
3
0
0
2
0
13
0
3
0
4
0
45
0
343
0
125
0
52
0
6
0
9
0
7
0
17
0
46
0
46
0
13
0
13
0
3
0
4
0
1
0
40
0
52
0
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กิจกรรม
ก31922
ก31924
ก31924 ชุมนุมป๎กริบบิน้ แสนสวย
ก31926
ก31930
ก32906 ีบํ
ผ้ าเพ็ญประโยชน์
ก32922
ก32924
ก32926
ก33912ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก33922
ก33926
การนําความร้ีไปใช้บริการสังคม
กิจกรรมชุมนุมหมากกระดาน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมเนตรนารี
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชัน้ ม.ปลาย
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมลูกเสือ

จานวน
นักเรียน
3
3
5
12
80
31
3
2
4
15
3
2
46
15
210
123
65
131
26
45
37
40
47
43
46
451
92
103
227
124
718

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
3
0
3
0
5
0
12
0
80
0
31
0
3
0
2
0
4
0
15
0
3
0
2
0
46
0
15
0
185
25
123
0
65
0
131
0
26
0
45
0
37
0
40
0
47
0
43
0
46
0
450
1
92
0
103
0
227
0
124
0
718
0
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กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.3
กิจกรรมสี่เหล่า
กิจกรรมสี่เหล่า (ลูกเสือ)
กิจกรรมอบรมจริยธรรม (โฮมรูม)
ขับร้อง
คณิตเลขเร็ว
เคมีคํานวณ ม.ต้น
จิตอาสาศิลป์ คิด-ดี
ชุมนุม A-math
ชุมนุม Crossword
ชุมนุม GSP
ชุมนุม Meeting Art
ชุมนุม Smart Science
ชุมนุม ม.ต้น
ชุมนุมinternet
ชุมนุมlove Reading
ชุมนุมกราฟฟิก ม.ต้น
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
ชุมนุมดนตรีไทย - พื้นเมือง
ชุมนุมแตรวง
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
ชุมนุมนักธรณีวทิ ยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักประชาสัมพันธ์
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมนักสะสม

จานวน
นักเรียน
344
344
309
45
25
20
27
14
61
37
39
8
20
11
11
28
5
16
30
46
23
7
3
7
8
10
14
3
6
208
26

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
344
0
344
0
306
3
45
0
25
0
18
0
27
0
14
0
61
0
37
0
38
1
8
0
20
0
11
0
11
0
25
3
5
0
16
0
30
0
46
0
23
0
7
0
3
0
7
0
7
1
10
0
14
0
3
0
6
0
183
25
26
0
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กิจกรรม
ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
ชุมนุมนาฏยลีลา
ชุมนุมประดิดประดอย
ชุมนุมประวัติศาสตร์
ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้
ชุมนุมพระราชนิพนธ์ ร.6
ชุมนุมพิมพ์ดีด
ชุมนุมภาษาไทย
ชุมนุมภาษาล้านนา (คําเมือง)
ชุมนุมรักษ์นิติศาสตร์
ชุมนุมเรารักโรงเรียน
ชุมนุมวาดเส้นสร้างสรรค์
ชุมนุมแวนการ์ด
ชุมนุมสังคม
ชุมนุมสังคมศึกษา
ชุมนุมหนอนหนังสือ
ชุมนุมหมากกระดาน Crossword
ชุมนุมอ่านอักษรนครลําปาง
ซ่อมบํารุง
ท่องโลกอาเซียน ม.ปลาย
ทักษะภาษาไทย
นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
นักป๎กษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย
นักป๎กษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 1
เนตรนารี
เนตรนารี
เนตรนารี

จานวน
นักเรียน
13
1
18
16
32
195
19
9
45
13
9
21
17
39
34
34
52
20
8
9
19
31
28
14
14
400
85
45
732
367
240

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
13
0
1
0
18
0
16
0
32
0
195
0
19
0
9
0
45
0
13
0
9
0
21
0
17
0
39
0
34
0
34
0
52
0
20
0
8
0
9
0
19
0
31
0
28
0
14
0
14
0
393
7
78
7
33
12
607
0
367
0
240
0
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กิจกรรม
เนตรนารี
เนตรนารี ม.1
แนะแนว
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยขน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
ผู้บําเพ๊ญประโยชน์
ีบํ
ผ้ าเพ็ญประโยชน์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผ้ีเรียน
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
ภาษาญีปีนพาเพลิ
่ ุ
น

จานวน
นักเรียน
123
125
499
254
131
258
35
45
646
344
314
33
514
398
125
95
65
16
31
25
34
117
111
86
36
501
90
45
107
30
33

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
123
0
125
0
493
6
254
0
131
0
258
0
35
0
45
0
646
0
343
1
314
0
33
0
514
0
398
0
125
0
93
2
65
0
16
0
31
0
25
0
34
0
117
0
111
0
86
0
36
0
501
0
90
0
45
0
107
0
30
0
33
0
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กิจกรรม
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
ยุวกาชาดชัน้ ม. 2
เรารักษ์ต้นไม้
ลายเส้นภาพไทย
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือ
ลูกเสือเนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี
ลูเสือ
วิทยาศาสตร์
ศิลปะการแสดง
สวดมนต์หีทํ
ม่ านองสรภัญญะ
เสริมวิชาการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

จานวน
นักเรียน
725
102
226
247
124
103
103
32
18
2371
41
1031
1372
2026
1614
688
995
343
309
344
344
343
718
309
343
24
64
47
42
38
41

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
725
0
102
0
226
0
247
0
124
0
103
0
102
1
32
0
18
0
2365
6
41
0
1031
0
1029
0
2023
3
1614
0
688
0
995
0
343
0
309
0
0
0
344
0
343
0
718
0
309
0
343
0
24
0
64
0
47
0
42
0
38
0
41
0
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กิจกรรม
อบรมจริยธรรม

จานวน
นักเรียน
41

จานวนนักเรียนตามผล
ผ่าน
ไม่ผ่าน
41
0

และงานแนะแนวได้ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ที่
สถาบันการศึกษา
จานวนคน
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 อื่นๆ
25
3.48
รวม
718
100.00

84

0.70

3.48
อื่นๆ

0.56

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์มทร

0.84

โรงเรียนอัสสัมชัญ

1.67

โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

8.64

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

0.28

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

0.56

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

83.29

โรงเรียนลําปางกัลยาณี

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563

สถาบันการศึกษา (ร้อยละ)

ติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามผลร้อยละนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา
2563
ตารางที่ 21 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยต่างๆ

จานวนคน
15
28
11
1
18
12
3
307
27
17
21
22
15
51

ร้อยละ
2.37
4.42
1.74
0.16
2.84
1.90
0.47
48.50
4.27
2.69
3.32
3.48
2.37
8.06

85
ที่
15
16

สถาบันการศึกษา
โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน
ต่างประเทศ/อืน่ ๆ
รวม

จานวนคน
35
50
633

ร้อยละ
5.53
7.90
100.00

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563
60.00

48.50

50.00
40.00
30.00

สถาบันการศึกษา (ร้อยละ)

ต่างประเทศ/อื่นๆ

8.06 5.53 7.90
โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยพะเยา

4.27 2.69 3.32 3.48 2.37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.00 2.37 4.42
1.74 0.16 2.84 1.90 0.47
0.00

มหาวิทยาลัยต่างๆ

20.00
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และติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามร้อยละนักเรียนเข้าเรียนตามคณะของนักเรียนที่จบ ปีการศึกษา
2563
ตารางที่ 22 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คณะ
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
บริหารธุรกิจ
เศรษศาสตร์
รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิจิตรศิลป์
วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี
สถาป๎ตยกรรมศาสตร์
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
12
4
2
6
12
3
39
25
10
2
8
22
19
23
18
15
4
4
6
3
396
633

ร้อยละ
1.90
0.63
0.32
0.95
1.90
0.47
6.16
3.95
1.58
0.32
1.26
3.48
3.00
3.63
2.84
2.37
0.63
0.63
0.95
0.47
62.56
100.00

แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
บริหารธุรกิจ
เศรษศาสตร์
รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิจิตรศิลป์
วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และ…
สถาป๎ตยกรรมศาสตร์
อื่น ๆ

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

1.90
0.63
0.32
0.95
1.90
0.47
6.16
3.95
1.58
0.32
1.26
3.48
3.00
3.63
2.84
2.37
0.63
0.63
0.95
0.47

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ
ปีการศึกษา 2563

62.56
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คณะ/ภาควิชา

ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อนักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้น/จานวน
ชื่อ - นามสกุล
เด็กชาย ธนบูลย์
ธิแก้ว
เด็กชาย พงศ์กฤต
บุญไทย
เด็กชาย สรสิช
ศรีวิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิง นรมน
วัฒนพนม
จานวน 7 คน
เด็กหญิง บัณฑิตา
จันทร์พรมมิน
เด็กหญิง ศุภพิชญ์
ไชยตาล
เด็กหญิง คุลิกา
ศรีคําชุม
นาย ณัฐชนน
อินตาทิพย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 2 คน
นาย ธรรมสรณ์
ธรรมสรางกูร
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แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

70

69.71

69
68
67

66.33

66
65
64
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ของภาคเรียน 1 – 2
ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

76

75.31

74
72
70
67.91

68

66
64
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563

89

แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละจํานวนักเรียนที่มผี ลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563

85.75

86.00
85.50
85.00
84.50
84.00
83.50
83.00
82.50
82.00

83.50

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
77
33

52
23 20

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

35 36
อุทยานวิทยาศาสตร์/
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ห้องศูนย์การเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

50

ห้องอินเตอร์เน็ต ICT

81

ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
วิจัย

102

ห้องสมุดโรงเรียน

120
100
80
60
40
20
0

90

แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
152 154

ภาคเรียนที่ 1

36

ภาคเรียนที่ 2

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

10

13
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์

27

วนอุทยานแห่งชาติ/สวน
สัตว์/สถาบันคชบาล

31

วัดวาอาราม

33
มหาวิทยาลัย/สถานบัน/
ศูนย์การเรียนรู้ฯ

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
นวัตกรรม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

รูปภาพที่ 1 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

92
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ด้านที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
96.99
3.01
99.30
0.70
98.00
2.00
99.00
1.00
99.56
0.44

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ

0.44

99.56
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

1.00

99.00
เสี่ยง

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

2.00

98.00
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

0.70
ด้านความประพฤติ / เกเร

3.01

96.99
ด้านอารมณ์

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

99.30

แผนภูมิที่ 13 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

93
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ด้านที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
98.99
1.01
98.65
1.35
98.78
1.22
98.00
2.00
97.00
3.00

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ

เสี่ยง

3.00

97.00

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

2.00
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

1.22

98.00

98.78
1.35

98.65
ด้านความประพฤติ / เกเร

1.01
ด้านอารมณ์

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

98.99

แผนภูมิที่ 14 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

94
ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ด้านที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
97.98
2.02
98.89
1.11
98.56
1.44
99.99
0.01
94.65
5.35

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ

5.35

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

0.01

94.65

99.99
เสี่ยง

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

1.44

98.56

ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

1.11
ด้านความประพฤติ / เกเร

2.02

97.98
ด้านอารมณ์

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

98.89

แผนภูมิที่ 15 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

95
ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ด้าน
ที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
99.00
1.00
99.93
0.07
99.00
1.00
99.05
0.95
98.74
1.26

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ

1.26

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

0.95

98.74

99.05
เสี่ยง

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

1.00

99.00
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

0.07
ด้านความประพฤติ / เกเร

1.00

99.00
ด้านอารมณ์

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

99.93

แผนภูมิที่ 16 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

96
ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ด้าน
ที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
99.3
0.70
98.99
1.01
99.60
0.40
99.80
0.20
99.68
0.32

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

เสี่ยง

0.32

99.68
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

0.20

0.40

ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ปกติ

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

99.60
1.01

98.99
ด้านความประพฤติ / เกเร

0.70

99.3
ด้านอารมณ์

120
100
80
60
40
20
0

99.80

แผนภูมิที่ 17 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

97
ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ด้าน
ที่
1
2
3
4
5

ร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม
ปกติ
เสี่ยง
95.03
4.97
96.89
3.11
94.56
5.44
96.00
4.00
96.46
3.54

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ / เกเร
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ปกติ

3.54

96.46
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

4.00

96.00
เสี่ยง

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

5.44

94.56

ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

3.11
ด้านความประพฤติ / เกเร

4.97

95.03
ด้านอารมณ์

120
100
80
60
40
20
0

96.89

แผนภูมิที่ 18 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

98

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

95
94.5
94
93.5
93
92.5
92
91.5
91

94.39

92.19

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563
จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

78
77
76
75
74
73
72
71
70

77.39

72.54

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ด้านความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563

99

แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563
จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

94

92.34

92
90
88
86

85.59

84
82
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ด้านการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของจํานวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563
จําแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

97.49

98
96

94

92.79

92
90
ภาคเรีนที่ 1

ภาคเรีนที่ 2

ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อนื่ สุขภาวะทางจิต ภูมคิ มุ้ กัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2563

100
นวัตกรรม 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รูปภาพที่ 2 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

101
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
67.44

22.89

8.66

งานแนะแนว

กลุ่มสาระฯการงานอาฃีพ

5.43
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

13.35

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

16.13

กลุ่มสาระศิลปะ

24.77

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

21.40

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

28.93

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
34.45
22.05
2.21

3.40

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

งานแนะแนว

11.64

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯศิลปะ

3.90

1.87

10.11

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

10.37

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ข้อมูลแสดงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

102

แผนภูมิที่ 25 แสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00

96.30
93.40
91.63

2561

2562

2563

ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 26 แสดงข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563
100

94.3

95

96.00

90
85.78
85
80

2561

2562

2563

ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครูที่มีแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

103

แผนภูมิที่ 27 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
88.00

100.00
96.77
93.02

2561

2562

2563

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – 2563
แผนภูมิที่ 28 แสดงข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - 2563
100.50
100.00
99.50
99.00
98.50
98.00
97.50
97.00
96.50

100.00

100.00

97.70

2561

2562

2563

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 – 2563

104
นวัตกรรมมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

รูปภาพที่ 3 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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แผนภูมิที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรที่สร้าง และหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิที่ 30 แสดงจํานวนบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคาะห์
และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

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
เป็นผู้นํ าในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้ มี
ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
1.2 พันธกิจ
1. โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
4. บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1.3 เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้นําในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียงเคียงมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ําหน้าทางความคิด ผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. นักเรียนมีความสามารถด้านทางเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ
5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
1.4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายประดิษฐ์
นายนายพัลลภ
พ.ต.อ.นิคม
นายบุญเลิศ
นายเสกสรรค์
นายวีระ
ผศ.ดร.วิยดา
นายเกรียงเดช
นายบริบูรณ์
พ.ต.ท.ศราวุธ
พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ
พระครูสิริรัตนโสภิต
นายสุรัตน์
นายสิงห์คํา
นายพูลศักดิ์

จันทร์แสนตอ
จอมขันเงิน
เครือนพรัตน์
แสนเทพ
ยั่งยืน
ธีระวงศ์สกุล
เหล่มตระกูล
สุทธภักติ
บุญยู่ฮง
วะเท
ขัตติยากุล
สอนแปง
จิตสว่าง

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนผูป้ กครอง
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนครู
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2..2 ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายบริบูรณ์
นายสิทา
นายณัฐพงศ์
นางเพ็ญศรี
นางอัมพร
น.ท.วิสุทธิ์
นางจีรนันท์
นางสุนนั ทา
นางสาวสาริกา
นางสาวเขมจิรา
นายสุทัศน์
นางขวัญตา
นางสีธุคนธ์
นางยุภาพร
นางอังคณา
นางจุไรรัตน์
นายประพันธ์
นายรัชตะ
นางปรานอม
นายสายันห์

บุญยู่ฮง
จุมปาลี
วงศ์ทองจันทร์
ปิงกาวี
สิธิคํา
นันทสุวรรณ
สวัสดิพงษ์
ยาท้วม
มานันตา
จันทาพูน
อินต๊ะคํา
หลิมเจริญ
พวงเรือนแก้ว
โนใจปิง
คํามีอ้าย
หงษ์ใจสี
กันทา
ท้าวคําลือ
อายุวรรณา
พรมใส

ประธาน
รองประธาน คนที่ ๑
รองประธาน คนที่ ๒
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที1่
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่๑
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ ๒
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑
ผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่1
ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่ ๒
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม คนที่ ๑
ผู้ช่วยปฏิคม คนที่ ๒
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

พ.ต.ท.ไกรสร
นายชยานนท์
นางรสสุคนธ์
นายชัยวัฒน์
นายวรพงษ์
ด.ต.วิสูตร
นายอดิเรก
นายอดุลย์
นายสมหมาย
นายสมศักดิ์
นายสราวุฒิ
นายวุฒิกร
นางอําไพ
นายเอกรินทร์
นางทันยา
นางเยาวเรศ

ไชยอินทร์
ทิพย์วังเมฆ
ทองใบ
จันทร์จิเรศรัศมี
นันทธนาคาร
จักรเครือ
สัญญะเขื่อน
นวลสาย
มีสะอาด
ธรรมสอน
สายตา
พิจอมบุตร
สร้อยวัน
ทองอนุ
ตันเรืองชาติ
ชูศิริ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
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3. ทาเนียบและข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3.1 ทาเนียบผู้บริหาร
ปีพุทธศักราช
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
2448 - 2450
นายหวาน
วิทยาศรัย (พระยาวิทยาศรัย)
2450 - 2455
นายเสริม
จันทร์เรือง (ขุนประพุทธนิติสาร)
2455 - 2460
นายระไว
อรุณศรี (หลวงสุนทรเลข)
2460
นายถนอม
จิราพันธ์
2460 - 2465
นายทองอยู่
(ขุนอักษรสิทธิ์)
2465 - 2470
นายขุน
มีนะนันท์
2470 - 2475
นายถนอม
วิเศษสมุน (ขุนวิชากิจพิสันท์)
2475 - 2478
นายจรัล
สุขเกษม
2478 - 2480
นายพันธ์
รัติกนก
2480 - 2486
นายวัน
บุญฤทธิ์
2486 – 2487
นายระบิล
สีตะสุวรรณ
2487 - 2491
นายเสนาะ
ธรรมครองอาตม์
2491 - 2495
นายโชติ
สุวรรณชิน
2495 - 2499
นายถิ่น
รัติกนก
2499 - 2505
นายเฟูอ
พิริยะพันธ์
2505 - 2516
นายสุเชฏฐ์
วิชชวุต
2516 - 2517
นายเจือ
หมายเจริญ
2517 - 2522
นายสมชาย
นพเจริญกุล
2522 - 2532
นายศรีสมมารถ ไชยเนตร
2532 - 2534
นายประสิทธิ์
แสนไชย
2534 - 2536
นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง
2536 - 2541
นายสาหร่าย
แสงทอง
2541 - 2547
นายประดิษฐ์
จันทร์แสนตอ
2547 - 2549
นายวีรยุทธ
จงสถาพรพงศ์
2549 - 2555
นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
2555 – 2559
นายสาโรจน์
แก้วอรุณ
2559 – 2562
นายสกล
ทะแกล้วพันธุ์
2562 - ป๎จจุบัน
นายพูลศักดิ์
จิตสว่าง

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ

114
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 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563
ปีการศึกษา
บุคลากร
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
เจ้าหน้าที่อื่นๆ (คน)
86
86
86
รวม (คน)
328
328
317
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 31 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 - 2563
213
200
200

250
200

80
86
86

150

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

เจ้าหน้าที่อื่นๆ (คน)

ลูกจ้างประจํา (คน)

ครูอัตราจ้าง (คน)

1
ข้าราชการ(นักวิชาการ) (คน) 0
0

ครูผู้สอน (คน)

ผู้บริหาร (คน)

0

5
5
5

50

9
7
4

36
30
22

100
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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 แสดงจานวนข้าราชการครู บุคลากร จาแนกตามตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ที่
1
2
3
4
5

จานวน

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

ครูผู้ช่วย
ค.ศ.1
ค.ศ.2
ค.ศ.3
ค.ศ.4
รวม

ชาย

หญิง

2
4
33
24
1
64

9
15
53
64
0
141

รวม

ร้อยละ

11
19
86
88
1
205

5.37
9.27
41.95
42.93
0.49
100.00

(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 32 แสดงจํานวนข้าราชการครู และบุคลากร จําแนกตามวิทยฐานะ
ปีการศึกษา 2563
1.56% 3.13%

6.25%

37.50%

51.56%

ครูผู้ช่วย

ค.ศ.1

ค.ศ.2

ค.ศ.3

ค.ศ.4
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตารางที่ 32 แสดงจานวนข้าราชการครู บุคลากร จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู/้ งาน
จานวน
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
ฝุายบริหาร
4
1
5
2.44
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
35
50
24.39
คณิตศาสตร์
12
17
29
14.15
สังคมศึกษาฯ
3
16
19
9.27
ภาษาไทย
6
11
17
8.29
ศิลปะ
5
5
10
4.88
สุขศึกษา และพลศึกษา
4
5
9
4.39
ภาษาต่างประเทศ
9
29
38
18.54
การงานอาชีพ
6
17
23
11.22
งานแนะแนว
0
5
5
2.44
รวม
65
140
205
100.00
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 33 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากร
จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
9.38%

0.00% 6.25%

14.06%

23.44%

6.25%
7.81%
9.38%

18.75%
4.69%

ฝุายบริหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ
งานแนะแนว
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ที่
1
2
3

ตารางที่ 33 แสดงจานวนข้าราชการครู บุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
จานวน
หมวด
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี
24
62
86
ปริญญาโท
38
79
117
ปริญญาเอก
2
0
2
รวม
64
141
205

ร้อยละ
41.95
57.07
0.98
100.00
(ทีม่ า : งานบุคคล)

แผนภูมิที่ 34 แสดงจํานวนข้าราชการครู บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2563
3.13%

37.50%

59.38%

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ที่
1
2
3
4

ตารางที่ 34 แสดงจานวนบุคลากร (ลูกจ้างประจา) จาแนกตามตาแหน่ง
จานวน
หมวด
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
ช่างครุภัณฑ์
1
0
1
25.00
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์
1
0
1
25.00
ช่างไม้
2
0
2
50.00
พนักงานขับรถยนต์
0
0
0
0.00
รวม
4
0
4
100.00
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 35 แสดงจํานวนลูกจ้างประจําจําแนกตามตําแหน่ง
ปีการศึกษา 2563
0.00%

25.00%

50.00%

25.00%

ช่างครุภัณฑ์

ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์

ช่างไม้

พนักงานขับรถยนต์
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3) ข้อมูลพื้นฐานของครูอัตราจ้าง มีจํานวน 22 จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ตารางที่ 35 แสดงจานวนบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
จานวน
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม
ร้อยละ
ชาย
หญิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
9.09
คณิตศาสตร์
2
1
3
13.64
สังคมศึกษาฯ
1
4
5
22.73
ภาษาไทย
0
2
2
9.09
ศิลปะ
2
2
4
18.18
สุขศึกษา และพลศึกษา
1
0
1
4.55
ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0.00
การงานอาชีพ
1
2
3
13.64
งานแนะแนว
1
1
2
9.09
รวม
9
13
22
100.00
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 36 แสดงจํานวนบุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
11.11%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.11%

คณิตศาสตร์

11.11%
0.00%

22.22%

สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ศิลปะ

11.11%

สุขศึกษา และพลศึกษา
11.11%
22.22%

0.00%

ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ
งานแนะแนว
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4) ข้ อมู ลพื้ นฐานบุ คลากร มี จํ านวน 86 คน โดยแบ่ งเป็ น บุ คลากร (เจ้ าหน้ าที่ สํ านั กงาน)
จํานวน 30 คน และ บุคลากร (นักปฏิบัติการและแม่บ้าน) จํานวน 56 คน ดังนี้
ตารางที่ 36 แสดงจานวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สานักงาน) จาแนกตามกลุ่มบริหารงาน
จานวน
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
ที่
รวม
ร้อยละ
เรียนรู้
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
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 37 แสดงจํานวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สํานักงาน) จําแนกตามกลุ่มบริหาร
ปีการศึกษา 2563
14.29%
28.57%

28.57%
28.57%

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารอํานวยการฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
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ตารางที่ 37 แสดงจานวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จาแนกตามกลุ่มบริหารงาน
จานวน
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
ที่
รวม
ร้อยละ
เรียนรู้
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
(ทีม่ า : งานบุคคล)
แผนภูมิที่ 38 แสดงจํานวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จําแนกตามกลุ่มบริหาร
ปีการศึกษา 2563
0.00%
36.00%

64.00%

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอํานวยการฯ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
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5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ตารางที่ 38 แสดงจานวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน (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
อื่นๆ (ถ้ามี)...................................
0
0.00
รวม
205
100.00
(ที่มา : งานบุคคล)

0
อื่นๆ (ถ้า
มี)...................................

งานห้องสมุด

งานแนะแนว

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษาฯ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

บริหารการศึกษา

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

แผนภูมิที่ 39 แสดงร้อยละของบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
18.63
18.14
15.69
12.25
9.8
7.35
5.88 4.41 5.39
1.47 1.46

124
5. ข้อมูลนักเรียน
1) จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จํานวนทั้งหมด 4,033 คน
ตารางที่ 39 แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562)
ระดับชั้น
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)

383
250

396
249

393
260

344
374

341
357

377
310

ชาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 2

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

จํานวนนักเรียน

แผนภูมิที่ 40 แสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
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2) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3)
จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี น้ํ า หนั ก ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ ข องกรมอนามั ย 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)
จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ลู ก ที่ ดี ข องพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง 4,033 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
14)
จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น นั ก เรี ย นที่ ดี ข องโรงเรี ย น 4,033 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
15) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100
16) จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มีบัน ทึกการเรีย นรู้จ ากการอ่า นและการสื บค้น จากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอจํานวน จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100
17) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา จํานวน 4,033 คน คิดเป็นร้อยละ 100
18) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
เฉลี่ย

ภาษาไทย
71.38
55.53
55.18
54.29
59.10

ภาษาอังกฤษ
53.76
34.52
34.14
34.38
39.20

คณิตศาสตร์
47.15
26.44
25.82
25.46
31.22

วิทยาศาสตร์
40.52
30.59
30.17
29.89
32.79

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)

80

71.38

แผนภูมิที่ 41 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

30

30.59
30.17
29.89

40

26.44
25.82
25.46

34.52
34.14
34.38

ค่าเฉลี่ย

50

40.52

47.15

53.76

60

55.53
55.18
54.29

70

20
10
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์
รายวิชา

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
เฉลี่ย

ภาษาไทย
60.05
46.47
45.22
44.36
49.03

สังคมศึกษา
44.03
37.00
36.32
35.93
38.32

ภาษาอังกฤษ
45.61
30.26
29.73
29.94
33.89

คณิตศาสตร์
45.92
28.41
26.33
26.04
31.68

วิทยาศาสตร์
45.54
34.88
33.04
32.68
36.54

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)

34.88
33.04
32.68

45.54

45.92

45.61

30

28.41
26.33
26.04

40

30.26
29.73
29.94

ค่าเฉลี่ย

50

44.03
37.00
36.32
35.93

60

46.47
45.22
44.36

70

60.05

แผนภูมิที่ 42 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

20
10
0
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
รายวิชา

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์
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2 ) ร า ย ง า น เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ( O-Net)
ปีการศึกษา 2562 - 2563
ตารางที่ 42 แสดงข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบการศึ ก ษา (ระดั บ ชาติ )
ปีการศึกษา 2562 - 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

วิชา

1
4
3
4

ภาษาไทย(91)
ภาษาอังกฤษ(93)
คณิตศาสตร์(94)
วิทยาศาสตร์(95)
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562
Mean
SD.
73.23
12.17
51.17
18.30
49.64
22.64
38.99
11.79

26.63

ปีการศึกษา 2563
Mean
SD.
71.38
12.89
53.76
18.02
47.15
22.2
40.52
1.79
26.60
6.86

8.11

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)

38.99
40.52

51.17
53.76

49.64
47.15

ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์(95)

คณิตศาสตร์(94)

ภาษาอังกฤษ(93)

ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย(91)

ค่าเฉลี่ย
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

73.23
71.38

แผนภูมิที่ 43 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ)
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 43 แสดงข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบการศึ ก ษา (ระดั บ ชาติ )
ปีการศึกษา 2561 - 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่

วิชา

1
2
3
4
5

ภาษาไทย(01)
สังคมศึกษา(02)
ภาษาอังกฤษ(03)
คณิตศาสตร์(04)
วิทยาศาสตร์(05)
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562
Mean
SD.
58.58
12.98
45.18
9.18
46.68
16.90
46.74
25.42
41.40
17.16

29.82

10.21

ปีการศึกษา
Mean
60.05
44.03
45.61
45.92
45.54
30.14

2563
SD.
14.87
9.15
16.53
23.06
16.41
10.00

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)

41.40
45.54

46.74
45.92

50.00

46.68
45.61

60.00

45.18
44.03

ค่70.00
าเฉลี่ย

58.58
60.05

แผนภูมิที่ 44 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ)
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

40.00

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

30.00
20.00
10.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์(05)

คณิตศาสตร์(04)

ภาษาอังกฤษ(03)

สังคมศึกษา(02)

ภาษาไทย(01)

0.00
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3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 44 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
กลุ่มต่า

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

รวม
มส,ร,0

1

1.5

2

2.5

72
78
66
24
11
14
9
94
53
20
441
1.38

176
198
143
118
40
16
83
151
105
10
1,040
3.26
2,712
8.50

183
246
213
172
44
17
79
160
94
23
1,231
3.86

266
465
431
356
69
41
141
215
129
29
2,142
6.71
2,142
6.71

299
630
523
482
72
76
176
292
138
54
2,742
8.59

3

3.5

4

377
304
772
581
671
534
865
873
174
291
204
347
315
429
374
371
208
247
105
60
4,065
4,037
12.74
12.65
27,049
84.79

425
1,412
1,722
2,169
3,553
2,066
2,361
790
1,321
386
16,205
50.79

2,102
4,382
4,303
5,059
4,254
2,781
3,593
2,447
2,295
687
31,903
100.00

แผนภูมิที่ 45 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

IS

83.40 88.06

ภาษาต่างประเทศ

74.66

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

96.14 96.84 91.32

สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

66.84

86.76
77.48 80.18

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

คณิตศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มสูง

รหัสวิชา

ภาษาไทย

ที่

จานวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
กลุ่มกลาง

ร้อยละแต่
ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5
ขึ้นไป
66.84
77.48
80.18
86.76
96.14
96.84
91.32
74.66
83.40
88.06
84.79
84.79
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ตารางที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

จานวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
กลุ่มกลาง

มส,ร,0

1

1.5

2

2.5

101
47
69
26
28
30
14
204
50
4
573
1.83

68
76
128
89
0
21
53
175
88
3
701
2.24
2,276
7.27

78
189
190
87
0
21
40
304
92
1
1,002
3.20

156
700
726
182
0
21
65
692
97
11
2,650
8.46
2,650
8.46

267
661
1,302
361
4
38
76
946
161
50
3,866
12.34

กลุ่มสูง
3

รวม

3.5

447
561
601
405
1,384
1,168
659
762
25
85
102
209
126
161
1,010
766
207
259
20
103
4,581
4,479
14.63
14.30
26,396
84.27

4
751
879
2,273
1,126
1,771
1,594
1,883
1,506
1,228
459
13,470
43.00

2,429
3,558
7,240
3,292
1,913
2,036
2,418
5,603
2,182
651
31,322
100.00

แผนภูมิที่ 46 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
97.08

IS

85.01

ภาษาต่างประเทศ

75.46

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

98.54 95.43 92.89

สุขศึกษาพลศึกษา

71.56

84.63 88.34

สังคมศึกษา

83.41

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

คณิตศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา

ภาษาไทย

ที่

กลุ่มต่า

ร้อยละแต่
ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5
ขึ้นไป
83.41
71.56
84.63
88.34
98.54
95.43
92.89
75.46
85.01
97.08
84.27
84.27
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ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

จานวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
กลุ่มกลาง

มส,ร,0

1

1.5

2

2.5

44
67
30
45
13
7
18
99
24
7
354
1.00

122
316
113
110
32
24
106
228
64
11
1,126
3.19
2,682
7.59

124
309
212
125
27
24
88
213
78
2
1,202
3.40

221
503
431
277
43
52
132
290
161
12
2,122
6.00
2,122
6.00

270
648
584
438
69
32
224
362
246
16
2,889
8.17

กลุ่มสูง
3

รวม

3.5

4

407
398
654
568
922
900
677
891
159
251
110
186
341
528
421
375
302
332
56
119
4,049
4,548
11.45
12.87
30,547
86.41

580
1317
2,768
2,528
3,812
2,622
2,906
827
1,236
465
19,061
53.92

2,166
4,382
5,960
5,091
4,406
3,057
4,343
2,815
2,443
688
35,351
100.00

แผนภูมิที่ 47 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
95.35

IS

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

70.52

86.61

ภาษาต่างประเทศ

97.39 96.50 92.08

สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

76.41 72.73

86.81 89.06

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

คณิตศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา

ภาษาไทย

ที่

กลุ่มต่า

ร้อยละแต่
ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5
ขึ้นไป
76.41
72.73
86.81
89.06
97.39
96.50
92.08
70.52
86.61
95.35
86.41
86.41
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ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

จานวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
กลุ่มกลาง

มส,ร,0

1

1.5

2

2.5

118
57
64
44
19
32
25
194
34
11
598
1.77

200
135
143
35
0
7
62
236
103
6
927
2.74
2,598
7.69

130
250
222
76
0
13
45
254
81
2
1,073
3.17

252
579
656
132
2
28
79
422
110
6
2,266
6.70
2,266
6.70

369
511
1,333
279
9
21
55
753
157
17
3,504
10.37

กลุ่มสูง
3

รวม

3.5

4

519
556
507
452
1,597
1,271
591
808
25
150
48
82
152
254
997
906
229
293
26
53
4,691
4,825
13.88
14.27
28,938
85.61

759
1,056
2,969
1,575
1,701
1,781
2,316
1,887
1,343
531
15,918
47.09

2,903
3,547
8,255
3,540
1,906
2,012
2,988
5,649
2,350
652
33,802
100.00

แผนภูมิที่ 48 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

IS

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

75.89 71.22

98.90 96.02 92.94
96.17
86.86 91.89
80.42 86.04

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

คณิตศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา

ภาษาไทย

ที่

กลุ่มต่า

ร้อยละแต่
ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5
ขึ้นไป
75.89
71.22
86.86
91.89
98.90
96.02
92.94
80.42
86.04
96.17
85.61
85.61
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4) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
0
5
0.02

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
222
458
77
6
119
3
232
269
0
25
1,411
4.42

กลุ่มดี
2
387
923
449
533
198
70
395
456
109
46
3,566
11.18

4.44

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,493
3,001
3,777
4,518
3,937
2,708
2,965
1,721
2,185
616
26,921
84.38
95.56

รวม
2,102
4,382
4,303
5,059
4,254
2,781
3,593
2,447
2,295
687
31,903
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
71.03
68.48
87.78
89.31
92.55
97.38
82.52
70.33
95.21
89.67
84.38

100.00

แผนภูมิที่ 49 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

95.21 89.67

IS

ภาษาต่างประเทศ

70.33

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

97.38
87.78 89.31 92.55
82.52

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

71.03 68.48

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
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ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
1
1
9
4
0
6
0
2
1
0
24
0.08

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
195
168
30
3
30
6
109
127
3
3
674
2.15

กลุ่มดี
2
381
1,068
528
158
21
77
160
984
22
54
3,453
11.02

2.23

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,852
2,321
6,673
3,127
1,862
1,947
2,149
4,490
2,156
594
27,171
86.75
97.77

รวม
2,429
3,558
7,240
3,292
1,913
2,036
2,418
5,603
2,182
651
31,322
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
76.25
65.23
92.17
94.99
97.33
95.63
88.88
80.14
98.81
91.24
86.75

100.00

แผนภูมิที่ 50 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

IS

80.14

98.81 91.24

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65.23

ภาษาอังกฤษ

92.17 94.99 97.33 95.63 88.88

คณิตศาสตร์

76.25

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

136
ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
0
0
2
0
0
1
4
1
1
0
9
0.03

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
49
501
153
34
92
0
215
112
0
14
1,170
3.31

กลุ่มดี
2
303
993
715
217
215
72
505
586
226
35
3,867
10.94

3.34

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,814
2,888
5,090
4,840
4,099
2,984
3,619
2,116
2,216
639
30,305
85.73
96.66

รวม
2,166
4,382
5,960
5,091
4,406
3,057
4,343
2,815
2,443
688
35,351
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
83.75
65.91
85.40
95.07
93.03
97.61
83.33
75.17
90.71
92.88
85.73

100.00

แผนภูมิที่ 51 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

65.91

75.17

90.71 92.88

IS

83.33

ภาษาต่างประเทศ

95.07 93.03 97.61

ภาษาอังกฤษ

85.40

83.75

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
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ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
6
5
10
7
0
1
5
5
2
0
41
0.12

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
291
338
67
4
21
4
146
261
23
10
1,165
3.45

กลุ่มดี
2
608
951
542
209
24
77
223
846
181
8
3,669
10.85

3.57

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,998
2,253
7,642
3,320
1,861
1,930
2,614
4,537
2,144
634
28,933
85.58
96.43

รวม
2,903
3,547
8,261
3,540
1,906
2,012
2,988
5,649
2,350
652
33,808
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
68.83
63.52
92.51
93.79
97.64
95.92
87.48
80.32
91.23
97.24
85.58

100.00

แผนภูมิที่ 52 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

IS

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

92.51 93.79 97.64 95.92 87.48
91.23 97.24
80.32

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

68.83 63.52

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
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5) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
0
5
0.02

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
260
496
143
20
61
3
358
325
137
25
1,828
5.73

กลุ่มดี
2
410
1,044
753
1,070
512
76
438
623
305
65
5,296
16.60

5.75

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,432
2,842
3,407
3,967
3,681
2,702
2,796
1,498
1,852
597
24,774
77.65
94.25

รวม
2,102
4,382
4,303
5,059
4,254
2,781
3,593
2,447
2,295
687
31,903
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
68.13
64.86
79.18
78.41
86.53
97.16
77.82
61.22
80.70
86.90
77.65

100.00

แผนภูมิที่ 53 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

97.16

80.70 86.90

IS

ภาษาต่างประเทศ

61.22

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

77.82

ศิลปศึกษา

86.53

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

79.18 78.41

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

68.13 64.86

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

139
ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
1
1
8
4
0
6
0
3
1
0
24
0.08

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
237
377
80
1
34
6
154
415
120
7
1,431
4.57

กลุ่มดี
2
397
1,388
596
503
64
67
163
1,738
256
51
5,223
16.68

4.65

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,794
1,792
6,556
2,784
1,815
1,957
2,101
3,447
1,805
593
24,644
78.68
95.35

รวม
2,429
3,558
7,240
3,292
1,913
2,036
2,418
5,603
2,182
651
31,322
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
73.86
50.37
90.55
84.57
94.88
96.12
86.89
61.52
82.72
91.09
78.68

100.00

แผนภูมิที่ 54 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

90.55 84.57 94.88 96.12 86.89

91.09

IS

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

61.52

50.37

คณิตศาสตร์

82.72

ภาษาอังกฤษ

73.86

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

140
ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
0
0
2
0
0
1
3
1
1
0
8
0.02

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
49
680
250
51
79
2
395
417
50
14
1,987
5.62

กลุ่มดี
2
330
1,137
944
501
407
73
569
758
352
40
5,111
14.46

5.64

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,787
2,565
4,764
4,539
3,920
2,981
3,376
1,639
2,040
634
28,245
79.90
94.36

รวม
2,166
4,382
5,960
5,091
4,406
3,057
4,343
2,815
2,443
688
35,351
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
82.50
58.53
79.93
89.16
88.97
97.51
77.73
58.22
83.50
92.15
79.90

100.00

แผนภูมิที่ 55 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

79.93

89.16 88.97

97.51

58.53

92.15

IS

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

58.22

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

83.50

77.73

ภาษาอังกฤษ

82.50

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
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ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไม่ผ่าน
0
6
4
10
7
0
1
6
2
1
0
37
0.11

รหัสวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม
ร้อยละของกลุ่ม

ผ่าน
1
378
454
100
2
29
4
188
553
91
10
1,809
5.35

กลุ่มดี
2
720
1,101
794
366
81
76
299
1,707
280
10
5,434
16.07

5.46

กลุ่มดีเยี่ยม
3
1,799
1,988
7,357
3,165
1,796
1,931
2,495
3,387
1,978
632
26,528
78.47
94.54

รวม
2,903
3,547
8,261
3,540
1,906
2,012
2,988
5,649
2,350
652
33,808
100.00

ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม
61.97
56.05
89.06
89.41
94.23
95.97
83.50
59.96
84.17
96.93
78.47

100.00

แผนภูมิที่ 56 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

89.06 89.41 94.23 95.97 83.50

84.17

96.93

IS

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา

59.96

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

61.97 56.05

ภาษาไทย

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
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7. แหล่งเรียนรู้/ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรียน
1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 56 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย
ห้องอินเตอร์เน็ต ICT
อุทยานวิทยาศาสตร์/ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/
กิจกรรม
ปี
183
- สืบค้นข้อมูล โครงงานวิทยาศาสตร์ และอืน่ ๆ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
- ศึกษาหาประวัติและผลงาน นักคณิตศาสตร์
- นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัติ
127
- สืบค้นข้อมูล
- ให้นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน
85
- เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากพรรณไม้ในโรงเรียน
43
- โครงงานวิทยาศาสตร์
71
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ตารางที่ 57 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัย/สถานบัน/ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ
วัดวาอาราม
วนอุทยานแห่งชาติ/สวนสัตว์/
สถาบันคชบาล
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/
ปี

กิจกรรม

63

- ฝึกปฏิบัติทดลองทางสารเคมีกับอาจารย์ของสาขา
เคมี
- ฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ของสาขา
อิเล็กทรอนิกส์
- ฝึกปฏิบัติของไฟฟูากําลัง ของสาขาอิเล็กทรอนิกส์

23

- ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วและพืชพันธุ์ทางธรรมชาติ

306
64

2) ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรียน
ตารางที่ 58 แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ระดับรางวัลทีไ่ ด้รบั
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน
2.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สพฐ.
รางวัล สถานศึกษายอดเยี่ ยมประเภทมั ธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้ านบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่

หน่วยงานที่มอบรางวัล
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ระดับรางวัลทีไ่ ด้รบั
ประจักษ์ 3 ปี ซ้อน รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
3.โรงเรีย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รับ รางวั ล คุณ ภาพแห่ ง สํ า นั กงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (WORLD-CLASS STANDARD
SCHOOL)
4.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในระดับดีมาก
5.โรงเรียนบุญวาทย์วิท ยาลัย เป็น ประธานสหวิทยาเขตบุ ญวาทย์
มีโรงเรียนสมาชิ ก 8 โรงเรียนเพื่อช่ วยเหลือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทาง
ด้านวิชาการ
6.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
7.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ
วิท ยาศาสตร์, ห้องเรียนพิ เศษคณิ ตศาสตร์,ห้องเรียนพิ เศษคอมพิวเตอร์,
ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program
8.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานปูายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
9.โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
ประชาธิ ป ไตยตั วอย่ างรั กษามาตรฐาน จากสํ านั กงานปลั ด สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีนิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลําดับที่ 6 มัธยมศึกษา
10โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือก
สถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน
11.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
จากสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในระดับดีเยี่ยม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.
สมศ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร
สพฐ.

สพฐ.
สมศ.

ตารางที่ 59 แสดงผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
ลาดับ
1

ชื่อ - นามสกุล
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กากับลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2563 สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประเภทผู้บริหาร จากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
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ตารางที่ 60 แสดงผลงานดีเด่นของครู
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
นางรัชนก ตั้งใจ

2

3

นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล

นางณัฐวรา ดอนดี

ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ หรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
รางวัล "พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563"
ระดับจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญทอง การนําเสนอ
แบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร๋และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนครั้งที่
1 และงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญเงิน การนําเสนอ
แบบ oral presentationงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร๋ แ ละนวั ต กรรมสํ า หรั บ
นั ก เรี ย นครั้ ง ที่ 1 และงานประชุ ม วิ ช าการ
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สํ า หรั บ
นักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35
ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย เหรียญทอง การประกวด
โครงงาน ประเภทการนําเสนอด้วยวาจา สาขาเคมี
ในการประชุ ม วิ ช าการนั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ
รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563”
ระดับจังหวัด
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.

สกสค.จังหวัดลําปาง
สพฐ.

สสวท.

สสวท.

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

สพฐ.

สกสค.จังหวัดลําปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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4

5.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวแววดาว รู้เพียร

นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว

6

นางกัญญ์พิดา กันธิมา

7

นางสาวศิธาศินี นินใจ

8

นายอาทิตย์ ยี่แก้ว

9

นางนันทิยา กาชัย

10

นายอภิรัตน์ กาชัย

11

นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ

ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรีย นการสอน รางวั ลทรงคุ ณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับชาติ
รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563”
ระดับจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ประเภทรางวัล
ครู ผู้ ส อนที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทํ า แบบทดสอบออนไลน์ ระดั บ "ดี " ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม 2563
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ที่ ป รึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
4/7 ปีการศึกษา 2563
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) สาขาเคมี
นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิหคสายฟูา ประเภท
อากาศยานมัลติโลเตอร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Oractice) สื่อนวัตกรรม
ในระบบออนไลน์ สาขาชีววิทยา
รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563”
ระดับจังหวัด
ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ ดี เ ด่ น ประจํ า ปี
2563 ประเภทผู้สอน
อาจารย์ที่ ปรึก ษาได้รับ รางวั ลชนะเลิ ศ การแข่งขั น
กระบวนการแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค
อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 2
การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่16

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.

สกสค.จังหวัดลําปาง
สพฐ.

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพฐ.

สพม.ลําปาง ลําพูน
กฝผ.แม่เมาะ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สกสค. จังหวัดลําปาง
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
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12

13

14

15

ชื่อ - นามสกุล

นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ

นางสาวณัฐชญา ยศข่าย

นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี

นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์

ชื่อรางวัล
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
รางวัล “พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563”
ระดับจังหวัด
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมใน
ระบบออนไลน์ สาขาฟิสิกส์
รางวัล ยกย่อ งเชิด ชูเ กีย รติ ครู ผู้ส อนประเภทรางวั ล
ครู ผู้ ส อนที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวั ล เหรี ย ญทอง ระดั บ ยอดเยี่ ย ม ประกวดสื่ อ
นวั ต กรรมวิ ช าการ ครู ผู้ ส อน โชว์ แอนด์ แชร์
บุญวาทย์ 122 ปี
รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ ชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ร า ง วั ล ช ม เ ช ย ป ร ะ เ ภ ท
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เนื่ อ งในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอประเภทบรรยายและ
เผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 16th
Asia-Pacific Conference on Giftedness (APCG
2020) Daegu, Korea
รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงาน
ประเภทนําเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาชาเคมี
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น รางวั ล เหรี ย ญทอง โครงงาน
ประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี
รางวัลเหรียญทอง ระดับดีมาก ประกวดสื่อนวัตกรรม
วิชาการครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การประกวดผลการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (ฺBest Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน์
รางวั ลเหรี ยญทอง ระดับดีม าก รั บการคัดเลื อกครู
ต้นแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.
สกสค. จังหวัดลําปาง
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพฐ.

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ –
อพวช. ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
Asia-Pacific Federation
on Giftedness
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวัดลําพูน
สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวัดลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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16

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุนสิ า อินทร์จักร์

17

นางสาวศศิมน ศรีกลุ วงค์

18

นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย

19

20

นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ

นางสาวเด่นดาว ทะนันชัย

ชื่อรางวัล
ครู ผู้ ค วบคุ ม รางวั ล เหรี ย ญทองแดง การแข่ ง ขั น
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค
ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันทักษะการ
แก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
ครู ผู้ ค วบคุ ม รางวั ล ชมเชย การแข่ ง ขั น โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สาขา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี วภ า พ เ นื่ อง ใ นง า น สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 เหรี ย ญทอง การ
ประกวดผลการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Oractice) สื่อ
นวัตกรรมในระบบออนไลน์ สาขาชีววิทยา
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขัน
โ ค ร งง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ ม . ต้ น ส า ข า
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ งานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดี” ประจํา เดือ น
เมษายน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดี” ประจํา เดือ น
พฤษภาคม
รางวั ล เหรี ย ญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
เเข่ ง ขั น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ม.ต้ น สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ งานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการจัดตู้ปลา
สวยงามเชิ งนิเ วศ ระดั บ ชั้น มั ธยมศึก ษาตอนปลาย
เนื่ อ งในงานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ส่ ว น
ภูมิภาค
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขัน
โ ค ร งง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ ม . ต้ น ส า ข า
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ งานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงานที่มอบ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่
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21

22

23

24

25

ชื่อ - นามสกุล
นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์

นางสาวทิพย์สุดา มะโนวัง

นางสาวทัศน์กานต์ โพธิ์ประเสริฐ

นายมงคล กาสา

นางอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว

ชื่อรางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
รางวั ล เหรี ย ญทอง ระดั บ ดี ม าก การประกวดสื่ อ
นวัตกรรมวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม โชว์ แอนด์ แชร์
บุญวาทย์ 122 ปี
ได้รับการยกย่องเป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ
จิ น ตนาการทาง วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น เนื่อง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วน ภูมิภาค
รางวั ล เหรี ย ญทอง ระดั บ ดี ม าก การประกวดสื่ อ
นวัตกรรมวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยม โชว์ แอนด์ แชร์
บุญวาทย์ 122 ปี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) การ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practics) สื่อ
นวัตกรรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
เป็นกรรมการวิพากษ์โครงงาน สาขาฟิสิกส์ ในการ
ประชุ ม วิ ช าการนั ก เรี ย นโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน
เป็นคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.5
ห้องเรียนพิเศษวิ ทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนื อ
ตอนบน
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับโรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทยากร ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.1-3

หน่วยงานที่มอบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มณฑลทหารบกที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนจักร
คําคณาทร จังหวัดลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนไตรภพวิทยา

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรมการดํ า เนิ น กิ จ กรรมค่ า ยบู ร ณาการ ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษวิท ยาศาสตร์ ฯ เครื อ ข่ า ยภาคเหนื อ
ตอนบน
วิทยากรกิจกรรมทําเจลล้างมือปูองกัน Covid19
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
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26

ชื่อ - นามสกุล
นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ

27

นางสาวจินดารัตน์ สุวรรณรินทร์

28

นายอดุลย์ พลงาม

29

นางจรรยา แจ้งมงคล

30

นายยมนา สุขหอม

ชื่อรางวัล
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทํ า แบบทดสอบออนไลน์ ร ะดั บ "ดี " ประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม"
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ"ดีมาก" ประจําเดือน
มิถุนายน"
ครูผู้ สอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์โ ลกและอวกาศและโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ1ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นายนายธีภัทร์ แสงอินทร์ ได้ผ่านการอบรม ค่าย 1
สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ครูผู้ สอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์โ ลกและอวกาศและโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ1ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นายนายธีภัทร์ แสงอินทร์ ได้ผ่านการอบรม ค่าย 2
สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์
คณะกรรมการค่ า ยบูร ณาการม.5 ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ฯเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะว21/2560
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนผ่าน 100%
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดั บ ดี เยี่ ยม ประจํ าเดื อ น
พฤษภาคม
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีเยี่ยม ประจําเดือน เมษายน
เป็นผู้สมควรได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน
ประเภทรางวัลครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผ่ า นการทดสอบออนไลน์ เรื่ อ ง ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับจิตวิทยาสําหรับครู
เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ สอบออนไลน์ เดื อ น
เมษายน ได้ระดับ ดีมาก
เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ สอบออนไลน์ เดื อ น
พฤษภาคม ได้ระดับ ดีมาก
เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน การอบรม "ทักษะการ
ตั้งคําถาม"

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สมพ.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
มหาวิทยาลัยการกีฬาเห่งชาติ
วิทยาเขตลําปาง
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียบุญวาทย์วิทยาลัย
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31

ชื่อ - นามสกุล
นายอภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ

32

นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร

33

นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์

34

นางชนิดาภา สายทอง

35

นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์

36

นายชวัลวิทย์ วริโชติภมู ินนท์

ชื่อรางวัล
ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ ดี เ ด่ น ประจํ า ปี
2563 ประเภทผู้สอน
คณะกรรมการตั ด สิ น การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมลู ก เสื อ
รายการที่ 2 การแข่ ง ขั น การสร้ า งอุ ป กรณ์ เ พื่ อ
ให้บริการ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
ประธานคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันเครื่องบิน
พลั ง ยาง ประเภท 3 มิ ติ ( 3D)
ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
วิ ท ยากรการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าวิ ท ยาการ
คํานวณและโค้ดดิ้ง Coding
การพัฒนาตนเองด้วยการทําแบบทดสอบออนไลน์
ระดับ “ดีมาก” ประจําเดือนเมษายน และพฤษภาคม
เป็นผู้สมควรได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน
ประเภทรางวัลครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็ นผู้ ที่ผ่ านการสอบที่แ สดงความสามารถ ความรู้
และทั ก ษะใน คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐาน อุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ซอฟแวร์ ระบบปฎิ บั ติ ก าร การ
แก้ป๎ญหา การบํารุงรักษาเบื้องต้น การจัดการไฟล์
เป็ นผู้ ที่ผ่ านการสอบที่แ สดงความสามารถ ความรู้
และทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
กาประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์
เป็นผู้ที่ผ่านการสอบที่แสดงความสามารถ ความรู้ และ
ทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เครื่องมือค้นหา อีเมล การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม การ
ทํางานร่วมกัน การรู้ (Literacy) สื่อดิจิทัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
กาประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์
เป็นบุ คคลแห่งการเรีย นรู้ใ นการพัฒ นาด้ วยการทํ า
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ “ดีเยี่ยม”
การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
หลักสูตรการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผู้สอน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี

หน่วยงานที่มอบ
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สสวท.
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
IC3 Digital Literacy
Certification Global
IC3 Digital Literacy
Certification Global
สพม.ลําปาง ลําพูน

IC3 Digital Literacy
Certification Global

สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.42
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
นายรังสรรค์ มาปลูก
2

นายปิยพงค์ จักรบุญมา

3

นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน

4

นายมิตร มูลแก้ว

5

นายวิทวิส ศักดาศิริสถาพร

6.

นางสาวสุวิมล ศรีเทพ

ชื่อรางวัล
ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมินโครงการประเมิน
และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์(TEDET)ประจําปี พ.ศ.2563
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
Asian Science and Mathematics Olympiad
(ASMO) 2020
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Big
Bay Bei Heat Round 2021
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
Australian Mathematics Competition (2020)
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
American Mathematics Competition 8 / 2020
ครูผสู้ อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics
Contest)
ปฏิบัติหน้าที่ดาํ เนินการโครงการติวเพิม่ พูนศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางวิชการ
ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจําปี 2563
ปฏิบัติหน้าที่ดาํ เนินการโครงการติวเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล
การวัดประเมินทักษะด้าน Digital Literacy
การประเมินผลทักษะด้านความรูพ้ ื้นฐานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผสู้ อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
ปฎิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/10
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ "ดีมาก" ประจําเดือน
พฤษภาคม และมิถุนายน

หน่วยงานที่มอบ
สสวท.
บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเทศฮ่องกง
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
Math Mission Thailand
TMC
โรงเรียนบุีญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุีญวาทย์วิทยาลัย

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพฐ.
สพม.42
สพป.เขต 1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเปมิกา เมืองมูลพุ่มนาค

8

นางณัฐสิรี ลี้ตระกูล

9

นางนฤมล มณีโชติ

10

นายพรศักดิ์ เพ็งมา

11

นางสาวนราพร ณ จันตา

12

นางสาวจิตรี ฤทธิ์เนติกลุ

13

นางสาวสมหญิง ฟองมัน

14

นางพิชญา สิงห์หล้า

ชื่อรางวัล
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ "ดีมาก" ประจําเดือน
พฤษภาคม และมิถุนายน
รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง
การนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาการนําเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ชื่อ - นามสกุล
นายวุฒิชัย มีซอง

ชื่อรางวัล
บทเรียนออนไลน์ที่มีคณ
ุ ภาพดีเด่น ในโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อ
ยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอน
และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการ
ครู สควค. ภาคเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ครูนํา
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบป๎ญหารัฐศาสตร์
2
นางสาวรัตติกาล ราชจริต
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบออนไลน์ ระดับ “ดีเยี่ยม” ประจําเดือน เมษายน
และพฤษภาคม
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2563
3
นางสาวกุลธิดา นันตี
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผสู้ อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
4
นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย์
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
นางพิมพ์ใจ แสนใจยา
ครูผฝู้ ึกซ้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นํานักเรียนเข้า
ร่วมการประกวด ในการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
(Best Practices)"สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์
อาเซียนศึกษา"
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผสู้ อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
6
นางสุมาลี งิ้วงาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560
ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการขยะ
ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับไวรัสโคโรน่า
ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู
สควค. ภาคเหนือ ร่วมกับ
สสวท.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ชื่อ - นามสกุล

7

นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก

8

นางฆัสรากร วงค์ไชย

ชื่อรางวัล
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์แนวทางการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษา
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "ดาวเทียม"ด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์
ผ่านทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดั ซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
ผ่านการทดสอบ "Teaching Techniqe
Comprehension for English Teacher"
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดี ประจําเดือน
เมษายน และพฤษภาคม
ได้รับการคัดเลือก คนดีศรีบญ
ุ วาทย์
ครูผู้มผี ลงานด้านการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯครูดีในดวงใจ
ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส
COVID –19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบวัดความรูเ้ บื้องต้น หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์
ผ่านการทดสอบความรู้ หัวข้อ“การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้”
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส
ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาและ
ได้รับเกียรติบัตร “คุรุชนคนดี”
ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e – Learning)
“ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย” ประจําปีพุทธศักราช 2563
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ระบบสุริยะ” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรม อริยสัจ
4 เบื้องต้นการเรียนแบบออนไลน์ กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่มอบ
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
กศน. อุบลราชธานี
สพม.33

ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุรี
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10

11

ชื่อ - นามสกุล

นางผ่องพรรณ เดชมี

ชื่อรางวัล
ผ่านการทดสอบความรูส้ ําหรับ Teaching Technique
Comprehension for English Teacher
การทดสอบหลักสูตรการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับงานสารบรรณ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนร้ีในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับ"ดี" ประเดือนเมษายน
และพฤษภาคม
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนประเภทรางวัล
ครูผสู้ อน ที่มผี ลงานดีเด่น กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาค
นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์
ผ่านการทดสอบความร้ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยจฐานะ ว
21/2560
เป็นบคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์
ผ่านการทดสอบจัดความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส
COVID – 19
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ"
ผ่านการทดสอบเรื่อง ความเป็นครูมืออาชีพ
ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน
ผ่านการทดสอบเรื่อง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ผ่านการทดสอบความรู้ "โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ"

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
กระทรวงศึกษาธิการและ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.

สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพป.เขต 1
สพม.5
สพม.5
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
นางดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย

2

นางสาวกฤติยา วรศรี

3

นางนวพร ลออพันธ์สกุล

4

นายปิยะวัติ วังซ้าย

5

นางชลัณรัศม์ วังซ้าย

6

นางกัลยา สุขหอม

7

นางสาวช่อทิพย์ ทิปิง

8

นางสาวกมลวรรณ นันตี

ชื่อรางวัล
ผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท
รางวัลครูผู้สอน ที่มผี ลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีบญ
ุ วาทย์" ประจําปี
การศึกษา 2563
เป็นผูี้ทมี่ บทความดีเด่น และได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการ
เรียนรูด้ ้านพลังงานทางเลือก โดยการเรียนรู้ผา่ น
ระบบทางไกล (online)
ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามโครงการจัดการทดสอบ (O-NET)
ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ด้านบริหารจัดการเพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
กรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์
รักการอ่าน และการเล่านิทานพืน้ บ้าน
ครูผฝู้ ึกซ้อมนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่าน
ข่าวพระราชสํานักเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเทิดไท้
จอมราชันย์
รางวัลชมเชย ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันคัด
ลายมือภาษาไทย-เทิดไท้จอมราชันย์
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอบรม
ออนไลน์ ระดับดีเยี่ยม
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเขียนเรียงความ
ผ่านการทดสอบ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบทีพีอาร์ (TPR)
ผ่านการทดสอบการ จัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid 19)
ผ่านการทดสอบ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
ผ่านการทดสอบ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน (Research for Instructional
Development)
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021
ด้วยระบบ PISA – Style Online Teating
ผ่านการทดสอบ Teaching Teachnique
Comprehension for English Teacher

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
สพม.ลําปาง ลําพูน
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัด
ลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพท.เชียงใหม่ เขต 2
สพฐ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ลาดับ
9

10

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนิศาชล สมเพชร

นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
นายธีรัตม์ ปิงแก้ว

2

นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว

3

นางสาววาสนา งามสุข

4

นางกุลรัศมิ์ เลิศหิรัญปริยกร

5

นางสบันนา มหาวรรณ์

ชื่อรางวัล
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผสู้ อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปี
การศึกษา 2563
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ครูผสู้ อนนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขัน “อ่านข่าวในพระราชสํานักเฉลิม
พระเกียรติ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีมาก

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผู้ควบคุม การแข่งขันร้องเพลงโฟล์คซอง ระดับ
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. งานฤดูหนาวและของดีนคร
ลําปาง ประจําปี 2564
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน BIG BAND MOTOR SHOW
ในงาน MOTOR SHOW NEW NORMAL 2020 ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลําปาง
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันวงสตริง ในโครงการสานศิลป์
ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผ่านการทดสอบครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)
ครูที่ปรึษาประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับชาติ
“รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ

กฝผ.แม่เมาะ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพฐ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
สพม.ลําปาง ลําพูน

หอการค้าจังหวัดลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพฐ.

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ลาดับ
6

7

8

9

ชื่อ - นามสกุล
นายเริง ขัดทะเสมา

นางอรชร พรศิริ

นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม

ชื่อรางวัล
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนชั้น ม.3
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ของนักเรียน
ชั้น ม.3
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
เมษายน
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
พฤษภาคม
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเยีย่ ม" ประจําเดือน
กรกฎาคม
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลเข้าร่วมแสดง การประกวด
ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น โครงการสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น โครงการสานศิลป์ ถิ่น
มนุษย์ ครั้งที่ 10
การแข่งขันสร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภทการ
ประกวดวาดภาพมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หัวข้อ ศิลปะ
และวัฒนธรรมล้านนา โครงการสานศิลป์ ถิ้นมนุษย์
ครั้งที่ 10
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ระดับภาค
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 ระดับภาค

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพฐ.
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ชื่อรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1
ส.อ.(ญ)สุปราณี เป็งบังวัน
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา (วิขาสุขศึกษา) กาประกวดผลการปฏิบตั ิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน์
ได้ร่วมการแสดง การประกวดสื่อนวัตกรรมวิชาการ
ครูผสู้ อน โชว์ แอนด์ แชร์บุญวาทย์ 122 ปี
ตุรุชนคนดี
อนุชนคนดี
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเยีย่ ม" ประจําเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
2
นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ประเภททีมชายการ
แข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนPEAชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่16 (ปีที่36) รอบคัดเลือก
ภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มประเภท
ทีมชายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาที่ 5
3
นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา (วิขาพลศึกษา) กาประกวดผลการปฏิบตั ิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบ
ออนไลน์
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
รางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม การ
สร้าง นวัตกรรม
รางวัลบุคคลเเห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วย
การทําเเบบทดสอบออนไลน์ ระดับดีเยี่ยม
ประจําเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม
4
นายประยง ตรินันต์
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดี ประจําเดือน
เมษายน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีเยี่ยม ประจําเดือน
พฤษภาคม

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สมาคมการกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย
กรมพลศึกษา
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
นางสาวนัยนา จันตาวงศ์
2

3

นางสาวกัญญารัตน์ หรดี

นายธรัช พุทธรักษ์

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ สพม.ลําปาง ลําพูน
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดี ประจําเดือน
กรกฏาคม
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
1/8 ปีการศึกษา 2563
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง ระดั บ ยอดเยี่ ย ม
ครูต้นแบบ SHOW & SHARE การประกวดสื่อ
นวัตกรรมครู SHOW & SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ได้รับทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language
Teaching Assistant Program (FLTA)
วิ ท ยากร การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาครู
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo
วิ ท ยากร การอบรมพั ฒ นาครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษ
(Boot Camp)
นําเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 40th Thailand
TESOL and PAC International Conference
2020
วิทยากรแกนนําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นํานักเรียน
สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ
ร่วมจัดการพัฒนาบุคลากรและจัดทําคู่มือหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้นํานักเรียนสูก่ ารเป็นพลเมือง
โลกตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young
Leaders for SDGs) ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก
นําเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 40th Thailand
TESOL and PAC International Conference
2020
รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ การ
ประกวดสื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากรกระบวนการโครงการฝึกอบรมนักเรียนแกน
นําเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนด้านความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
(ฟุลไบร์ท)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สพม.ลําปาง ลําพูน
Thailand TESOL
สพฐ.
สพฐ.

Thailand TESOL
ศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัด
ลําปาง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่
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4

นายอนันต์ ดอกหอม

5

7

1. นางสาวศิริพร แพงสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา มะโยธี
3. นางสาวนัยนา จันตาวงศ์
4. นายธรัช พุทธรักษ์
5.นางสาวเจนจิรา อวดหาญ
1. นางปิยวรรณ โชติปฏิเวชกุล
2. นางจารุพร แจ่มแจ้ง
3. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์
นางสาวอลินดา อินทร์อยู่

8

นางสาวกรรณิการ์ หิรัญรัตน์

9

นางสาวตัสนีม สังข์ศิลปะชัย

10
11

นางสาวชลธิชา มะโยธี
นายพสิษฐ์ สุปญ
๎ ญา

12
13

นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล
นางจิราภรณ์ ป๎นดี

14

นางสาวอชิรญา เทพวัลย์

6

ชื่อรางวัล
วิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (OBEC AWARDS)
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
(Best Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน์
วิทยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม
ครูต้นแบบ SHOW & SHARE การประกวดสื่อ
นวัตกรรมครู SHOW & SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
รางวัล "พระพฤหัสบดี ดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2563"
ระดับจังหวัด
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน

ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
Cross word ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา

วิทยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน การประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice ) นวัตกรรมในระบบ
ออนไลน์
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ครูผสู้ อนที่มีผลงานดีเด่น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้เข้าร่วม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน์
teacher training workshop
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดีมาก ประจําเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
A 6 hour teacher training workshop
ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเขียนคือคิด เพื่อ
เสริมสร้างความคิดเชิงเหตุผลและการสื่อสารในชั้น
เรียน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สกสค. จังหวัดลําปาง
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
British council
สพม.ลําปาง ลําพูน
British Council
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

162

ลาดับ
15

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจุฬาภรณ์ จันทราช

16

นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1
นายพัฒนา ยาใจ
2

นายสันติชัย ไชยดี

3

นางปรารถนา จันทร์ปญ
๎ ญา

4

นางอุบล พิทักษ์ทา

5

นางปียานันต์ รักพานิช

ชื่อรางวัล
การปฏิบัตหิ น้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4/13
การจัดสอบสนามหลวงนักธรรมศึกษาชั้นตรี
ผ่านการทดสอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
“Elementary Chinese for Business” Online
Test
ผ่านการทดสอบการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต
35 (ลําปาง-ลําพูน)

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพป.น่าน เขต 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สพม.ลําปาง ลําพูน

เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผสู้ อน
ประเภทรางวัลครูผสู้ อน ที่มีผลงานดีเด่น กลุม่ สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ครูผฝู้ ึกสอน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระเบียบแถว
และสวนสนาม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การ
ประกวดผลการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practice )
นวัตกรรมในระบบออนไลน์
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับดี ประจําเดือนเมษายน
พฤษภาคม
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ระดับดีเยีย่ ม ประจําเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
PISA 2021 ด้วยระบบ PISA-Style Online Testing
ผ่านการประเมิน เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือน
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สํานักปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

6

นางสาวกวินนาฎ เชียงโญ

7

นางจิลาวัล มหามิตร

8

นายพีรยุทธ ต่อสกุลศักดิ์

9

นางจินตนา เกิดเหมาะ

ชื่อรางวัล
ผ่านการทดสอบ เรื่อง "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วิทยาการคํานวณ" (Computer Science)
ผ่านการทดสอบการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
การทําแบบทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โขนวิทยา : ศาสตร์
ศิลป์ ถิ่นสยาม

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.เขต 18

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Rajamangala University
of Technology
Thanyaburi
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการ สพม.ลําปาง ลําพูน
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับ ดีมาก ประจําเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ได้เข้าร่วม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best สพม.ลําปาง ลําพูน
Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน์
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
ผ่านการทดสอบผ่านการอบรมหัวข้อ การจัดการ
สพฐ.
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ผ่านการทดสอบหัวข้อ การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การประกันคุณภาพ สพม.ลําปาง ลําพูน
การศึกษา”
ได้ผา่ นการทดสอบความรู้เกี๋ยวกับ “โครงการ
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ”
ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
ออนไลน์การดําเนินการย้ายข้าราชการครูฯ
ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
ออนไลน์เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศขอ
ข้าราชการครู
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ลาดับ

10

11

12

ชื่อ - นามสกุล

นางยุพิน จันทร์ตา

นางลัคนา ชาญชนะภัย

นายปรัชญา หลักฐาน

ชื่อรางวัล
ผ่านการทดสอบ Teaching Technique
Comprehension for English Teacher
ผ่านการทดสอบหลักสูตรการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ผ่านการทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกษาตําแหน่งครูมี
วิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ว21/2560
ได้ร่วมและแสดงผลงาน ครูต้นแบบ SHOW &
SHARE การประกวดสื่อนวัตกรรมครู SHOW &
SHARE บุญวาทย์ 122 ปี
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยกา
ทําแบบทดสอบออนไลน์ ระดับดี ประจําเดือน
เมษายน พฤษภาคม
ผ่านการทดสอบการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA - Style
Online Testing
ผ่านการทดสอบการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับพระราชบัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
ผ่านการทดสอบอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่ง ครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ว21 / 2560
ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดผลการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
(Best Practice ) นวัตกรรมในระบบออนไลน์
ผ่านการทดสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
ผ่านการทดสอบเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
PISA 2021 ด้วยระบบ PISA - Style Online
testing
ผ่านการทดสอบการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่านการทดสอบการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning)
ผ่านการทดสอบการบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์

หน่วยงานที่มอบ
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน

สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพป.กําแพงเพชร เขต 2
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
สพม.ลําปาง ลําพูน
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ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์

2

นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์

3

นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย
นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์
นางสาวสิริกร แก้วป๎ญญา

4

นางสาวกัลยภรณ์ พนาพันธ์
นางสาวดลนภา ป๎นตา
นางสาวภัทรพร สุริยา
นายจตุรวิทย์ อุปรโคตร
นายภัทรวินท์ สุมา
นายอติชาติ ไชยสาร
นางสาวปุณยนุช สายสุข
นายปกปูอง วีรอาภาชัย
เด็กหญิงปุณิกา อินต๊ะพันธ์
เด็กหญิงพีรดา สายธิ
เด็กหญิงปมลวรรณ ตันจันกูล
นางสาวชนกานต์ ชามาตย์
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์
นางสาวศุภาวีร์ จุลบุตร

5
6
7
8

9

นายจตุรวิทย์ อุปรโคตร
นายภัทรวินท์ สุมา
นายอติชาติ ไชยสาร

10

เด็กหญิงชาลิสา ไชยคันธิยะ

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลชมเชย เหรียญทอง การนําเสนอแบบโปสเตอร์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร๋
และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนครั้งที่ 1 และงาน
ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35
รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญเงิ น การนํ า เสนอแบบ oral
presentationงานประชุ ม วิ ชาการระดั บ นานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร๋และนวัตกรรมสําหรับนักเรียนครั้งที่
1 และงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สํ า หรั บ นัก เรีย นทุน พสวท. ระดั บ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 35
รางวั ล ชมเชย เหรี ย ญทอง การประกวดโครงงาน
ประเภทการนํ า เสนอด้ ว ยวาจา สาขาเคมี ในการ
ประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม ครั้ งที่ 12
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น Science
Show ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สสวท.

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ระดับชั้น ม. ต้น

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคมี ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้ง
ที่ 12 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขา
ชีววิทยา ในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ครัง้ ที่ 12 กลุ่ม
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน

สสวท.

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ลาดับ
11
12
13

14

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายปภังกร แก้วประเทศ
เด็กชายป๎ญจธีร์ จันทาพูน
เด็กชายสุภเวช วงศ์เงิน
นายกิตติภัฎ เมืองมา
นางสาวประภาพรรณ สมแก้ว
เด็กหญิงรุ่งเรือง อิ่นคํา
เด็กชายปภังกร แก้วประเทศ
เด็กชายป๎ญจธีร์ จันทาพูน
เด็กชายสุภเวช วงศ์เงิน
นายกนก ตุ้มท่าไม้

15

นางสาวธัญชนก อะกะเรือน
นางสาวนันท์นภัส แสนยศ
นางสาวพิมพ์นิภา ทองฟู

16

เด็กหญิงนลพรรณ วงค์ชมภู
เด็กหญิงนําหทัย บุณยรัตพันธุ์
เด็กหญิงขวัญหทัย ใจยา
นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์

17

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประยุกต์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจัดตู้ปลาสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การเเข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบป๎ญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่อง
ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบป๎ญหา
ทางวิทยาศาสตร์ Sci Quiz ระดับม.ปลาย” เนื่องใน
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปาง'63
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการจัดตู้ปลา
สวยงามเชิงนิเวศ ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโอลิมปิก
ระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16 (TChO16)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจองเกล้าพระ
นครเหนือ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคม
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
แห่งชาติแห่งชาติระดับภูมภิ าค
ในพระบรมราชูปภัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกระบวนการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แก้ป๎ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยศึกษาตอน
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ปลาย เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้ง ประเทศไทยในพระบรมราชูป
ที่ 16
ภัมภ์
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกระบวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
แก้ป๎ญหาทางวิททยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ลาดับ
18

19
20
21
22
23
24

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนิดานุช ตักเตือน
นางสาวณิชากร กาตาสาย

นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย
นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์
นางสาวสิริกร แก้วป๎ญญา
นายนนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ
นายณัฏฐ์ เตชะนิเวศน์
นายอนัส ละงู
นางสาวชนกานต์ ชามาตย์
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์
นางสาวศุภาวีร์ จุลบุตร
นางสาวณธิตา วรรณสืบ
เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขื่อนสันเทียะ
นางสาวชนกานต์ ชามาตย์
นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์
นางสาวศุภาวีร์ จุลบุตร
เด็กหญิงภูริชญา อินต๊ะทิพย์
เด็กหญิงอาภาภัทร เมฆนภาภรณ์

25

เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ
เด็กหญิงชนันธร จักราชัย

26

เด็กหญิงคุลิกา ศรีคําชุม
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา
เด็กหญิงปุณยนุช สายสุข
เด็กชายธัณยพงศ์ พุทธวงศ์

27
28

เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ
เด็กชายสิรภพ ณ ลําปาง
เด็กชายปาฏิหาร์ เชื้อเมืองพาน

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น สพฐ.
ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประเภท Innovation และได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมส่งผลงานใน
โครงการ genius olympiad
ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
วาจาภาษาไทย สาขาเคมี
คณาทร จังหวัดลําพูน
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขา
เคมี

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ตอนต้น งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทนําเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคมี

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนจักรคํา
คณาทร จังหวัดลําพูน

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมภิ าค
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ กระทรวงการอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่อง วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง STEM Challenge
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
Competition 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ประยุกต์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นวัตกรรม
ส่วนภูมภิ าค
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ลาดับ
29
30

ชื่อ - นามสกุล
นายธีรภัทร แสงอินทร์

31

นายอนันตา ธีรวัฒน์วาที
นายธนวัฒน์ วรรณารักษ์
นายวิศรุต น้าประเสริฐ
เด็กชายชนกชนม์ กองกันทะ

32

นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์

33

เด็กชายชนกนนท์ กองกันทะ
เด็กชายสิรภพ ณ ลําปาง
เด็กชายปาฏิหาร์ เชื้อเมืองพาน

34

36

เด็กหญิงปพิชญา หลักมั่น
เด็กหญิงพิมพ์พิกา มุขแจ้ง
เด็กหญิงกนกขวัญ สันวงค์
เด็กชายสรวิชญ์ ครองตาเนิน
เด็กหญิงณธิตา วรรณสืบ
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขื่อนสันเทียะ
นายภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว

37

นางสาวนาทยา โสละวะ

35

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
นางสาวนรมน วัฒนพนม
เด็กชายนนทกร วังตระกูล
2

เด็กชายนนทกร วังตระกูล

ชื่อรางวัล
ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 สอวน วิชาวิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ
ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชา
ดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานที่มอบ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา
ดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ป๎ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติแห่งชาติระดับภูมภิ าค
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกระบวนการ
แก้ป๎ญหาทางวิททยาศาตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
รางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขัน
ตอบป๎ญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวด “วิชาชีววิทยา”ในงาน Academic War สนาม
สงครามแห่งป๎ญญา
ได้เหรียญทองแดงต้ องพัฒนาการติวเพื่อ ไปแข่งขั น
การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที7่

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ Hong Kong International
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round
2020
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Big Bay Bei
Heat Round 2021
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสอบแข่งขันประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

ประเทศฮ่องกง (HKIMO)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
TCASter

มูลนิธิรม่ ฉัตร

ประเทศฮ่องกง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ลาดับ
3

4

ชื่อ - นามสกุล
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี

เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์

5

นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์
นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์

6

นายวรพัทธ์ คําฝ๎้น

7

เด็กชายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์

8

เด็กหญิงภภรกัญ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย

ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian
Mathematics Competition 2020 (AMC)
รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประเทศ)
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
American Mathematics Competition 8 / 2020
(AMC/2020)
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Asian
Science and Mathematics Olympiad (ASMO)
2020
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสอบแข่งขัน
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian
Mathematics Competition 2020 (AMC)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
American Mathematics Competition 8 / 2020
(AMC/2020)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics
Contest)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
Big Bay Bei Heat Round 2021
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
กระบวนแก้ ป๎ ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่ น
เยาว์ ระดับประเทศครั้งที่ 16
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest)
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น Asian
Science and Mathematics Olympiad (ASMO)
2020
รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การสอบแข่ ง ขั น
คณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ประจําปี 2563
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 เหรี ย ญทองแดง การ
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร

หน่วยงานที่มอบ
ประเทศออสเตรเลีย
AMC
TMC
Math Mission Thailand
บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเทศออสเตรเลีย
Math Mission Thailand
TMC
ประเทศฮ่องกง
อพวช.

TMC
บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายนวินพรรษ ตันเกียง

ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรียญเงิน การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics
Contest)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
นางสาวนภัสนันท์ ทะนันชัย
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การประกวดมารยาทไทย
นางสาวธิญาดา อาษากุล
ระดับชาติ
เด็กหญิงณธิตา วรรณสืบ
นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภู
2
ครอบครัวพอเพีองโรงเรียนบุญ
รางวั ล ชนะเลิ ศ ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ศู น ย์ ค รอบครั ว
วาทย์วิทยาลัย
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านศาสนาวัฒนธรรม
และสถาบันพระมหากษัตริย์
รางวั ล ชนะเลิ ศ เชิ ด ชูเ กีย รติย ศจากนายกรัฐ มนตรี
รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดบ
ภาคเหนือ
รางวั ล ชนะเลิ ศ คะแนนสู ง สุ ด ระดั บ ภาคเหนื อ
กิจ กรรมรณรงค์ ต่อ ต้ านการทุจ ริต คอร์ รับ ชั่น New
gen good ครั้งที่ 8
รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด Cover เพลง 77
ดินแดนแสนวิเศษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์
ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านสังคม
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 2 ประกวดMV เพลง
ครอบครัวพอเพียง
รางวั ล ชมเชย ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ศู น ย์ ค รอบครั ว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านประชาธิปไตย
รางวั ล ชมเชย ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ศู น ย์ ค รอบครั ว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือด้านสิ่งแวดล้อม
รางวั ล ชมเชย ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ศู น ย์ ค รอบครั ว
พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ
3
นายจุลจักร เหมยฟอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
นายธนพนธ์ ถาปาวงศ์
ป๎ญหารัะฐศาสตร์
4
นางสาวธนภรณ์ ไชยชมพู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวด
นางสาวนภัสนันท์ ทะนันชัย
มารยาทไทย ระดับชาติ
นางสาวธิญาดา อาษากุล
เด็กหญิงณธิดา วรรณสืบ

หน่วยงานที่มอบ
TMC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
และกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
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ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
1
นางสาวณัฐชา หมูแก้ว
2
นางสาวกัลยภรณ์ พนาพันธ์
นางสาวชาลิสา สง่าศรี
นางสาวชญาษร วงค์สิทธิ์
นางสาวธนัญชนก เครือใจยา
นางสาวณธิตา วรรณสืบ
นางสาวสุภัชญาดา โมเหล็ก
3
นายพลกฤต เทพนามวงค์
4

นางสาว พาทินธิดา แต้มคู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2
นายธนภรณ์ จําปาวัน
นายธีรภัทร เชื้อบุญมี
นายศุภกาญจน์ วีระกุล
นายยุทธภูมิ สาปคํา
2
นายจิรายุทธ ใจเปียง
นายสรวิชญ์ สมกองแก้ว
นายปุณณภพ วิฑิตธรรมคุณ
นายวงศกร สุคําวัง
นายชินวัตร จิรวัชรเดช
3
เด็กหญิงแวววรรณลี พุฒิรัฒน์
4
5

นายสวิส อุนารัตน์
นายศุภวิชญ์ สุนันตา
นายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร
เด็กหญิงปานวาส ทินกร ณ อยุธยา

6
7

เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี
เด็กหญิงพิรินิภา สมกุล

8

นางสาวชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล
นางสาวบุญสิตา ดวงสนม

9

นายนะโม รุ่งกิจเลิศสกุล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลชมเชย คัดลายมือภาษาไทย-เทิดไท้จอมราชันย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความระดับอําเภอ กองทุนการออมแห่งชาติ
เมืองลําปาง หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคง ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย
ในอนาคต”

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อ่านข่าวพระราชสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เฉลิมพระเกียรติ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ กิ จ กรรมการแข่ งขั น มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อ่านข่าวในพระราชสํานักเฉลิมพระเกียรติ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง ในโครงการสาน คณะมนุษย์ศาสตร์
ศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน BIG BAND หอการค้าจังหวัดลําปาง
MOTOR SHOW ในงาน MOTOR SHOW NEW
NORMAL 2020 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลําปาง
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดภาพวาด
ประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก”วรรณกรรมเยาวชนเล่ม
ใหม่ของ J.K. Rowling
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การแข่ ง ขั น ร้ อ งเพลง
โฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. งานฤดูหนาว
และของดีนครลําปาง
รางวั ล ชนะเลิ ศ คนดี ศ รี บุ ญ วาทย์ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีบุญวาทย์ ด้านกีฬา
รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีบุญวาทย์ ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “หาจนเจอ” ของทีม CHS
ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรการ
ประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคนลําปางในใจคุณ”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “ข้าคือลําปาง”
ของทีม NM ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อม
เกียรติบตั ร การประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคน
ลําปางในใจคุณ”

สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
กฟผ.แม่เมาะ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเพ็ญพิชญา ทิพย์มณี
นางสาวเจนธิชา วรรณารักษ์

11

นายธนบดี จันทร์ฉาย
นายฮาริศ ฮูเดอร์
นายชัยวัฒน์ รัวฟองฟู
นางสาวศิวาพร แก้วนันชัย

12
13

เด็กหญิงชนิสรา พิมสาร
ด.ช.สวิส อุนะรัตน์
นายศุภวิชญ์ สุนันตา
นายทักษ์ดนัย ทองมูล
นางสาวกานต์ธิดา วงศ์ปูอมหล้า
เด็กชายเมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย
นายสวิส อุนะรัตน์
นายกิตติภูมิ ชัยประพันธ์
นายสุวิโรจน์ ปูอมเชื้อ
นายนราดา มิ่งเชื้อ
นายธนวินท์ สุภาอินทร์
นายปุณณภพ วิฑิตธรรมคุณ
นายวงศกร สุคําวัง
นายชินวัตร จิรวัชรเดช
ด.ญ.พลอยชมพู องค์ระการ
นายศุภวิชญ์ สุนันตา
นายวรมงคล เครือสุวรรณ
นายพีรณัฐ ใจป๎ญญา
นายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร
เด็กหญิงศรัญย์พร เชียงพันธ์
นายศิรชัย คมสัน
นายศิษยชัย เครือจันทร์
นายสราวุฒิ จุราเพชร
เด็กชายชัชริน ศรีอรุณ
นายพรัญชณ์ วิมกุ ตายน
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ
นางสาวฐิตา กาญจนขันธ์
นางสาวธีญชนก พนะการ

14
15

16
17
18

19

ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ผลงาน “ลําปางปลายทางฝ๎น” ของทีม
CAN ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวด Storyboard “วิถีชีวิตคนลําปางในใจ
คุณ”
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”
รางวัลชมเชย ออกแบบตัวละครแอนนิเมชั่น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีสตริง

หน่วยงานที่มอบ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีสตริง

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง

เพจPOLARTHEKIDD
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย
ซอง ของนักเรียนชั้น ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย
ซอง ของนักเรียนชั้น ม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีสตริง โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย
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23

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายพีรณัฐ ใจป๎ญญา
นายนันทพล ไชยจันทร์
เด็กชายรัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร
เด็กชายธนภัทร แก้ววิมล
เด็กหญิงพลอยชมพู องค์ระการ
นางสาวชวิศา ตันติทยากร
นางสาวธรัญชิกา วันทวัง
นางสาวหยกผกา จันทร์แปงเงิน
เด็กหญิงพีรดา สายธิ
เด็กหญิงธันย์ชนก ชนะกาญจน์
เด็หญิงปุญยนุช สายสุข
เด็กหญิงลักขณา ธนคํานนต๊ะ

24

เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม

25

นางสาสณัฐชา หมูแก้ว

21
22

26

เด็กหญิงเพลงพัทรา โสภาแปง

ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรีสตริง

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

รางวัลชมเชย การแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ของ
นักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนบุญวาทย์ีวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การวาดภาพ
ฐานจิตรกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
เงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการศิลปิน
แห่งชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดกภูมิป๎ญญาทาง
วัฒนธรรมภาคเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การวาดภาพ
ฐานภาพพิมพ์ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและงาน
มหกรรมมรดกภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การวาด
ภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์
งานศิลปะ ประเภทการประกวดวาดภาพมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 หัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา
โครงการสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 10
เข้าร่วม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35
ประจําปี 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การวาด
ภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อ - นามสกุล
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กันทา

28

นางสาวพีรณัฐ วงศ์เมือง

29

นางสาวอธิติ จ๊ะปิน

30

เด็กหญิงชาลิสา ไชยคันธิยะ

กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นางสาววรินธร ไชยมงคล
1
2
3

4

นางสาววศินี บุญมา
นางสาววรินธร ไชยมงคล
เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือน้อย
นายธนกฤต จันทร์ฉาย
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์
นายธีรภัทร อธิปญ
๎ ญาพันีธ์
นายรชตยศ วังเสมอ
นายวรเมธ โชติ
นายณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์
นายภูริณัฐ ใจเมืองคน
นายนิติกาญจน์ เทือกมนต์
นายไม้ต้น บุพชาติ
นายเจษฎากร สัตตกุล
นายพงศ์กฤต บุญไทย
เด็กชายวรัญชิต วรรณเลิศ
นายธนกฤต จันทร์ฉาย
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์
นายธีรภัทร อธิปญ
๎ ญาพันีธ์
นายรชตยศ วังเสมอ
นายวรเมธ โชติ
นายคเชนทร์ เวียงทอง
นายภูริณัฐ ใจเมืองคน
นายพบพระ สาธุ เสนาธรรม

ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การวาด
ภาพฐานกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและงานมหกรรมมรดก
ภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือ
รางวัลชมเชย การวาดภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโครงการศิลปินแห่งชาติสญ
ั จร
และงานมหกรรมมรดกภูมิปญ
๎ ญาทางวัฒนธรรม
ภาคเหนือ
รางวัลชมเชย การวาดภาพฐานจิตรกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภาค

หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเปตอง
กีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าค
ประเภทหญิงเดีย่ ว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเปตอง กีฬาเยาวชน และประชาชน ประเภททีม
หญิง ีนอายุ
ร่ ไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันบาสเกตบอล
กีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าค
ประจําปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชน
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
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8

ชื่อ - นามสกุล
นายไม้ต้น บุพชาติ
นายเจษฎากร สัตตกุล
นายภาสกร วงค์ศรีใจ
นายชินดนัย ใจหมั้น
นายภูวดล สันเทพ
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรดี
เด็กชายศิวพล กองแก้ว
เด็กชายไชยนันต์ อินธนาพัน
เด็กชายศรันศักดิ์ ต๊ะสุภา
นางสาวอาภากร ธีรวุฒพิ ร
นางสาวจตุรพร จอมจันทร์
นางสาวกรรณิกา คําเขียว
นางสาวณัฐนรี การเก่ง
นางสาวปิยภรณ์ อินหลี
นางสาวชลธิชา สองเป็ง
นางสาวขวัญมนัส คันธวังอินทร์
เด็กหญิงจีราวรรณ เล็กศรี
เด็กหญิงณภัทร สิงห์คํา
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า
เด็กหญิงละอองฟูา วังซ้าย
เด็กหญิงภัทศา ศรีชัยตัน
นายธนกฤต จันทร์ฉาย
นายธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร
นายพศวีร์ ธิติเธียรพงษ์
นายธีรภัทร อธิปญ
๎ ญาพันธุ์
นายรชตยศ วังเสมอ
เด็กชายณัฐนันท์ ทะโป

9

นายภูริภัทร อัครมณีประการ

10

เด็กชายพีรวัฒน์ พรมศรี

5

6

7

ชื่อรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชน และประชาชน
ประเภททีมชาย ีนอายุ
ร่ ไม่เกิน 18 ปี

หน่วยงานที่มอบ

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองแดง การ
สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชน
ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจําปี 2564

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจําปี
2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย

จังหวัดพะเยา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล กีฬา
นักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกเขต 5
รางวัลชนะเลิศ เหรียญเชิดชูเกียรติ นักเรียนคนดีศรี
บุญวาทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกีฬา
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเลิศ ท่าผีเสื้อ 100 เมตร
ชาย และได้รับการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแข่งขันต่อ
ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํากีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเลิศ การแข่งขันว่ายน้ําท่า
ผีเสื้อ 50 เมตรชาย การแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รอบระดับชาติ

สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา

สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย
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ชื่อ - นามสกุล

เด็กหญิงพิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์

12

เด็กหญิงศิศิรา ลือเดชกังวารไกร

13

นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายสุธินันท์ สุคลพันธ์
นายณัฐภูมิ วิละน้อย
นายศุภฤกษ์ ธรรมวงศ์
นายชัชวินทร์ คุ้มทรัพย์
นายธีรพัฒน์ บุญทัศน์
นายกิมซัน หลง

ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเลิศ การแข่งขันว่ายน้ําท่า
ผีเสื้อ 100 เมตรชาย การแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย รอบระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเชิดชูเกียรติ การ
แข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย สนามที่ 2 ระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเชิดชูเกียรติ
นักกีฬาว่ายน้ํายอดเยี่ยมชาย ลําดับที่ 3 ถ้วยมัจฉานุ
ทองแดง รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย กลุ่ม 3 ในการแข่งขัน
กีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่
11-13 ตุลาคม 2563 รอบระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเชิดชูเกียรติ ลง
แข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2563 สนามที่ 3ระดับ
นานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
แข่งขันว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย การแข่งขัน
ว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบระดับชาติ
รางวัลชมเชย เหรียญเชิดชูเกรียติ ลงแข่งขัน
ระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีหญิง การ
แข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย สนามที่ 3ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2563
ระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเชิดชูเกียรติ การ
แข่งขันระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-13 ปีหญิง
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย สนามที่ 2 ระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TO BE NUMBER ONE
Idol Lampang 2021
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เยาวชนและประชาชน
จังหวัดลําปาง

หน่วยงานที่มอบ
สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย
สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย
สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย

สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย

สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย
สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย

สมาคมว่ายน้ําเเห่งประเทศ
ไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
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ลาดับ
14

15

16

17
18
19

20

ชื่อ - นามสกุล
นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายสุธินันท์ สุคลพันธ์
นายณัฐภูมิ วิละน้อย
นายศุภฤกษ์ ธรรมวงศ์
นายชัชวินทร์ คุ้มทรัพย์
นายธีรพัฒน์ บุญทัศน์
นายกิมซัน หลง
นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ
นายณัฐภูมิ วิละน้อย
นายกิตติชัย เกษแก้ว
นายศิวกร ชุ่มธิ
นายศิรภพ ศรีวิชัย
นายกิมซัน หลง
นายบดินเดช รากฐาน
นายจิรภัทร กาต๊ะ
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวพรชนัน ดํารงค์พงษ์พันธ์
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี
นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวกชพร ชัยชมภู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี
นางสาวสุภาพร มูลลี
นางาวอนิสา วัทโล
นางสาวธัญชนก ศรีจันทร์
นางสาวอารีรัตน์ คําผง
นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ
นายณัฐภูมิ วิละน้อย
นายกิตติธัช แก้วสุภา
นายศิริภูมิ เกตุวงค์

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เขตนักเรียนนักศึกษา ใน สํานักงานการท่องเที่ยวและ
ร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ กีฬาจังหวัดลําปาง
42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 5

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เขตนักเรียนนักศึกษา ใน สํานักงานการท่องเที่ยวและ
ร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ กีฬาจังหวัดลําปาง
42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 5

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เขตนักเรียนนักศึกษา
ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 42 อบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้ง
ที่ 5
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
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21

22
23
24

25

ชื่อ - นามสกุล
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิมซัน หลง
นายศุภวิชญ์ ใจกล้า
นายศิรวิชญ์ แซ่โฟูง
เด็กชายจิรภัทร กาต๊ะ
เด็กชายสิทธิธากรณ์ ปวงคํา
เด็กชายภาณุ ใจแก้วแดง
เด็กชายสรวิชญ์ เถินบุรินทร์
เด็กชายวรัญชิด วรรณเลิศ
เด็กชายณัฐพล คําภิระปาวงศ์
เด็กชายประภวิษณ์ พยัคฆินทร์
เด็กชายธรรมกฤต ธรรมลังกา
เด็กชายธนกฤต เมืองมา
นางสาวกชพร ชัยชมภู
นางสาวอารีรัตน์ คําผ
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวกชพร ชัยชมภู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี
นางสาวพรชนัน ดํารงพงษ์พันธ์
นางาวพีรษา วงษ์ยอด
นางสาวธนาจิตร สวัสดี
นางสาวฉัตรพร ดํารงพงษ์พันธ์
นางสาวพิชญธิดา กันธิยาใจ
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิตติธัช แก้วสุภ

26

นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี

27

นายณัฐวุฒิ กาวิเต
นายชัชวินทร์ คุ้มทรัพย์
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางาวปรางค์มุก เครือศรี

28

293

นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เขตนักเรียน
นักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 42
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เขตนักเรียน
นักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการ
แข่งขันกีฬาครั้งที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เขต
นักเรียนนักศึกษา ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทน
เขตการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลําปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ยูโร่เค้ก"
ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือก
ตัวเเทนภาคเหนือ

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

รางวัลชมเชย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค(รอบภาคเหนือ)

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง

สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
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30

ชื่อ - นามสกุล
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ
นายณัฐภูมึ วิละน้อย
นายกิตติธัช แก้วสุภา
นายศิริภูมิ เกตุวงค์
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิมซัน หลง
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิตติธัช แก้วสุภา

31

นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวพรชนัน ดํารงค์พงษ์พันธ์

32

นางสาวพีรษา วงษ์ยอด
นางสาวธนาจิตร สวัสดี

33

นายภูริบดินทร์ สมคะเน
นายวงศกร ชัยศรี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว
นายณัฐภูมิ วิละน้อย
นายกิตติธัช แก้วสุภา
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิมซัน หลง
นางสาวกชกร ชัยชมภู
นางสาวกชพร ชัยชมภู
นางสาวปรางค์มุก เครือศรี
นางสาวภัทรภรณ์ ธัญธราดล
นางาวพรชนัน ดํารงพงษ์พันธ์
นางสาวพีรษา วงษ์ยอด
นางสาวธนาจิตร สวัสดี
นายธีรภัทร กันเม็ด
นายกิตติธัช แก้วสุภา

34

35

36

นายจิรภัทร กาต๊ะ
นายภาณุ ใจแก้วแดง

37

นายกันตินันทร์ พรมใจ

ชื่อรางวัล

รางวัลชมเชย เขตนักเรียนนักศึกษา ชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 5
รางวัลชมเชย เขตนักเรียนนักศึกษา ชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 5
เข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา
เข้าร่วม M plus

เข้าร่วม การไฟฟูาส่วนภูมิภาค(รอบภาคเหนือ)

เข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา

หน่วยงานที่มอบ
ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิ าค

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิ าค
สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ลําปาง

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยและการไฟฟูา
ส่วนภูมภิ าค

สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม
ข้าร่วม ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 สมาคมวอลเลย์บอลร่วมกับ
รอบคัดเลือกตัวเเทนภาคเหนือ จ.พะเยา
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
และโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียน- สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
นักศึกษา รอบคัดเลือกเขต 5 ที่จังหวัดพะเยา
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ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิดารัตน์ หลักแหลม
1

2
3
4

ชื่อรางวัล

เข้าร่วม ระดับนานาชาติ: Story Telling Challenge
เข้าร่วม ระดับชาติ: ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ How biotechnology involve
with our everyday life?
เข้าร่วม ระดับนานาชาติ: รางวัลเชิดชูเกียรติการเขียน
ความเรียงนานาชาติ International Essay Contest
for Young people AICHR Youth Debate on
Human Rights 2019
นายอด้ม แอลเลน แมนดิโก
เข้าร่วม ระดับชาติ: ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ The Best Route to Change
Engages All Voices
นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา คณิตป๎ญญาเจริญ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Cross
นางสาวจิลลาภัทร ยศบุรุษ
word ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กชายณภัทร หลักแหลม
รางวัลชมเชย การแข่งขัน Cross word ระดับ
เด็กชายภาณุพงศ์ ใจเที่ยง
มัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับประกาศนียบัตร Delf scolaire A1 A2
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาจีนตอบ
คําถามวัฒนาธรรมจีน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1
เด็กหญิงแวววรรณลี พุฒิรัตน์
2

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3

นายชวกร อารมณ์ดี
นายปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์
นายเมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ

รางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมการอ่านและวาด
ภาพประกอบหนังสืออิ๊คคาบ็อก
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระเบียบแถว และสวน
สนามลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบ
Girl Rising Organization
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Goi Peace
Foundation
สํานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์
การลานนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์
การลานนา
สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
บริษัท นานมีนบุ๊ค จํากัด
สํานักปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
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ภาคผนวก ง

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
.........................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ จั ด การศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ ปกครอง
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติประจําปี
เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน
ตามนโยบายปฏิ รู ป ระบบการประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากกฎกระทรวง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ลงวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ย วข้อง ทั้งบุ คลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกัน
เพื่อนํ าไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย จึ ง ประกาศการใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คาอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ ประกอบด้ ว ย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารการคิดคํานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้ าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกั นบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกําหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้
ข้อมูลปูอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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
.........................................................
ตามที่ โ รงเรี ย นบุ ญ วาทย์ วิ ท ยาลั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเพื่ อ ให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง – ลําพูน ไปแล้วนั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ ว และเห็ นชอบให้ ใช้ม าตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
.....................................................................
โดยที่ มี ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ.2559 นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องที่ กํ า หนดเปู า หมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบกั บ กฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และปรับ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่ ว นร่ว มของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อง ทั้ ง บุ คลากรทุ กคนในโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง และประชาชนในชุ ม ชนให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั น เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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การกาหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดค่าเปูาหมาย
2. การกํ า หนดค่ า เปู า หมาย แต่ ล ะมาตรฐาน ควรกํ า หนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ 5 ระดั บ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 กําลังพัฒนา
ระดับ 2ปานกลาง
ระดับ 3 ดี
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม

ร้อยละตามเกณฑ์
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50-59
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 70-79
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3. การกําหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

การกาหนดค่าเป้าหมาย
แนบท้ายประกาศ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 5
ระดับ 5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
1. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 83.00 ของผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการอ่ า น เขี ย น การสื่ อ สาร
ภาษาไทย จาก ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป
2. ผู้ เรี ย นร้ อยละ 85.00 ของผู้ เรียนมีทักษะในการอ่า น การเขียน การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง ในแต่
ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป
3. ผู้ เรีย นร้อยละ 85.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ วัดผลการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 2.0
ขึ้นไป
4. ผู้เรียนร้อยละ 82.00 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน
ภาษา ฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุน มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการ
เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป
1.1.2 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการนําเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และวิธีการแก้ป๎ญหาจากกิจกรรม
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education
หน้าที่พลเมือง และ กิจกรรมโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8
กลุ่มสาระการ เรียนรู้
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือ
ผลผลิต ตามที่ ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียน
ละ 1 ชิ้นงาน

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
83.75%

85%

95%
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มาตรฐานการศึกษา
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.78 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน 4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.61 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน 5 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ
อย่างน้อย 1 อาชีพ
2. ผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ ร้อยละ 100 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีความเป็นสุภาพบุรุษ
และ สุภาพสตรี ลูกเจ้าพ่อบุญวาทย์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด
3. ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 90 มี คุ ณ ลั ก ษณะของสุ ภ าพบุ รุ ษ สุ ภ าพสตรี ลู ก เจ้ า พ่ อ ของ
ระดับชั้น ตามที่สถานศึกษากําหนด
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ และมีความพึงพอใจ
อยู่ใน ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ
95%

82.5%

100%

90%
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มาตรฐานการศึกษา
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม
ต่อปีการศึกษา
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมกิจกรรมกรีฬาสี กีฬาของแต่ระดับชั้น ภายใน
สถานศึกษา มหกรรมบุญวาทย์วิทยาลัยเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศน
ศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาแต่ละ ระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึ ก ษามี เ ปู า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนดชั ด เจน
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ
การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
2. สถานศึกษามีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนาครู บุคลากร
ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่า 90 ชุมนุม

ระดับ
คุณภาพ
100%

100%

95%

ยอดเยี่ยม
85%
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ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มากกว่ า 80 ชุ ม นุ ม ต่ อ ปี
การศึกษา โดยครอบคลุม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของ ผู้เรียน
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุก
ระดับชั้น
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา
2.5 จั ด สภาพแวดล้อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้อ ต่ อ การจัด การเรี ยนรู้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ
1. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของห้องเรียน
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแล
รักษา ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.6 จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
1. สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส าย มากกว่ า 150
ตําแหน่ง เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ํากว่า 500
Mbps ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
3. สถานศึกษามีการจั ดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริห าร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
1. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพื่อจัดทํา ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
2. ครูร้อยละ 85 มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการปฏิบัติ (Active Learning) และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชิวิตได้
3. ครูร้อยละ 82 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผล
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. ครูร้อยละ 100 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่าง หลากหลาย
2. ครูร้อยละ 95 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3. ครู 85 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอื้อ
ต่อ การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1. ครูร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป
2. ครูร้อยละ 90 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. ครูร้อยละ 92 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย
2. ครูร้อยละ 92 ทําการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนําผลจาก
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3. ครูร้อยละ 92 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลพัฒนา
ผู้เรียน
-ใช้แผนการประเมินผลรายวิชา จําแนกเป็น K+P+A
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่ตรงกับตัวชี้วัด
-ประเมินผล Formative Assessment เพื่อนําผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับ
คะแนนเพิ่มได้ 80% (FA 80)

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
85%

93%

92%

92%
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
1. มีชุมชนแหล่ งการเรี ย นรู้ทางวิช าชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้ ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ครูร้อยละ 90 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากาหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ
กรณีกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
ระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
ดีเลิศ (4)
ยอดเยี่ยม (5)
กรณีกาหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
หลักฐาน/
ระดับคุณภาพ
ร่องรอย
กาลังพัฒนา (1)

มี/ไม่มี

ปานกลาง (2)

มี

ดี (3)

มี

ดีเลิศ (4)

มี

ยอดเยี่ยม (5)

มี

รางวัล
ไม่มี

ระดับ
คุณภาพ
90%

ร้อยละตามเกณฑ์
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50-59
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 70-79
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

รายละเอียด
ต่ํากว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด/ ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล
มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน

ระดับโรงเรียน /
ศูนย์ / เครือข่าย/
กลุ่มโรงเรียน
ระดับหน่วยงานต้น เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
สังกัด/ หน่วยงานใน /ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ
กํากับ
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ
ระดับภาค/จังหวัด
/ หลากหลายรูปแบบ
สูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด / เป็นแบบอย่าง
ระดับประเทศ/
/ มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
นานาชาติ
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม
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คําสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ที่ 295/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2563
--------------------------------------------------ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ บที่ 2)
พ.ศ. 2545มาตรา 9 (3) ได้กําหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
สําคัญข้อหนึ่ง คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุ กระดับ
และประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกัน คุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภ าพภ ายในสถานศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน จึงแต่ งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ 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
ปฏิบั ติ หน้ า ที่ อํานวยการ ให้ คําปรึกษาการดํา เนิน งานของการประกาศให้ ใช้ม าตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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/เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ
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
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานประกันคุณภาพ
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
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 1. บริ ห ารจั ด การ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มี 8 องค์ประกอบดังนี้
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา
2) จั ดทําแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ ใช้มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา
3. ให้ ดําเนิ นงานการประเมินผลการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
3. คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย
3.1 นายชาญเจิรญ
ซื่อชวกรกุล
ประธานกรรมการ
3.2 นายกิตติพล
อนุรักษ์สุวรรณ
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) จั ด ประชุ ม /ประชาพิ จ ารณ์ ใ นการประกาศให้ ใ ช้ ม าตรฐานเพื่ อ ประกั น
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

