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

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ต ้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องรวมถึงครูบุคลากรในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียนและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื ่อเป็นการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการสถานขั ้นพื ้นฐานของโรงเรียนให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื ่อให้ผลการดำเนินงาน                      
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสูงจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวของอย่างยั่งยืน 
 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นชอบว่าเป็นรายงานประจำปีที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมี
ความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเททั้งกาย กำลังใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2562                  
ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้บรรลุตามวิสัยทัศน์                 
ของโรงเรียน และส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 

(นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 
 
 

คณะกร รมกา รสถานศ ึ กษ าข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน ได ้ พ ิ จ า รณาและผ ่ า นก า ร เห ็ นชอบ                                 
รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 3  / 2562   วันที่  15  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562 วาระที่ 4                
เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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คำนำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา (Self – Assessment Report : 

SAR) 2562 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  เพื ่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  
ได้แก่1) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 3) มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความโดดเด่นของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
เพื ่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภาพนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทำงาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  และได้นำเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                   
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยขน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 
 
 
 

(นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 หน้า 
คำปรารภ ก 
คำนำ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญรูปภาพ ญ 
บทสรุปผู้บริหาร ฎ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

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

ส่วนที่  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 5 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 20 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 31 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 37 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา   
ตารางสรุปผล และแนวทางพัฒนา 40 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 46 

ส่วนที่ 4 มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา  
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 48 
กระบวนการดำเนินงาน 48 
ผลที่เกิด 49 
ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา 53 

แหล่งอ้างอิง 
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 58 
ภาคผนวก ข ผลการจัดการศึกษา 65 
ภาคผนวก ค ข้อมูลระดับการศึกษา 100 
ภาคผนวก ง - ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา 209 

- กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

210 

- คำสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำ 
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

211 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 2 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน 3 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 3 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

4 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

4 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

4 

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

5 

ตารางที่ 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามมาตรฐาน 6 
ตารางที่ 9 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 40 
ตารางที่ 10 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 58 
ตารางที่ 11 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.1 59 
ตารางที่ 12 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.2 60 
ตารางที่ 13 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 61 
ตารางที่ 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที ่3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
63 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ                
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2562 

65 

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2562 

66 

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) ปีการศึกษา 2562 

67 

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) ปีการศึกษา 2562 

68 

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนักเรียนเข้าเลือกกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2562 69 
ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 74 
ตารางที่ 21 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่เข้าเรียนในสถานบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 75 
ตารางที่ 22 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2562 76 
ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
(O-Net) ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

78 

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียน 
ประเมินตนเอง ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2562 

83 
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 หน้า 
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผูป้กครอง 
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

84 

ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

85 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียน 
ประเมินตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

86 

ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผูป้กครอง 
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

87 

ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

88 

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

104 

ตารางที่ 31 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ 105 
ตารางที่ 32 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 106 
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 107 
ตารางที่ 34 แสดงจำนวบุคลากร(ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามตำแหน่ง 108 
ตารางที่ 35 แสดงจำนวนบุคลากร(ครูอัตราจ้าง) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 109 
ตารางที่ 36 แสดงจำนวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 110 
ตารางที่ 37 แสดงจำนวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 111 
ตารางที่ 38 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน 112 
ตารางที่ 39 แสดงจำนวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 113 
ตารางที่ 40 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

115 

ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

116 

ตารางที่ 42 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

117 

ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

118 

ตารางที่ 44 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              
ปีการศึกษา 2562 

119 

ตารางที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2562  

120 

ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              
ปีการศึกษา 2562 

121 

ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2562  

122 
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ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

123 

ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  

124 

ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

125 

ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  

126 

ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  

127 

ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  

128 

ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  

129 

ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2            
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  
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ตารางที่ 56 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 131 
ตารางที่ 57 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 132 
ตารางที่ 58 แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  133 
ตารางที่ 59 แสดงผลงานดีเด่นของครู 134 
ตารางที่ 60 แสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน  178 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนนักเรยีน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ                
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2562 

65 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนนักเรยีน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2562 

66 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนนักเรยีน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) ปีการศึกษา 2562 

67 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนนักเรยีน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) ปีการศึกษา 2562 

68 

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 

74 

แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 

76 

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2562 77 
แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละจำนวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

79 

แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละจำนวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

79 

แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละจำนวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

80 

แผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 80 
แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 81 
แผนภูมิที่ 13 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

83 

แผนภูมิที่ 14 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

84 

แผนภูมิที่ 15 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

85 

แผนภูมิที่ 16 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

86 

แผนภูมิที่ 17 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

87 

แผนภูมิที่ 18 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

88 
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แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2  
ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

89 

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมใน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย  
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

89 

แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2  
ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

90 

แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านการยอมรับความ 
คิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะจิตฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย  
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

90 

แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562 92 
แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 92 
แผนภูมิที่ 25 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 93 
แผนภูมิที่ 26 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 93 
แผนภูมิที่ 27 แสดงจำนวนบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562  

95 

แผนภูมิที่ 28 แสดงบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

95 

แผนภูมิที่ 29 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

104 

แผนภูมิที่ 30 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ  
ปีการศึกษา 2562 

105 

แผนภูมิที่ 31 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  
ปีการศึกษา 2562 

106 

แผนภูมิที่ 32 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

107 

แผนภูมิที่ 33 แสดงจำนวน บุคลากร (ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามตำแหน่ง  
ปีการศึกษา 2562 

108 

แผนภูมิที่ 34 แสดงจำนวน บุคลากร (ครูอัตราจ้าง) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ปีการศึกษา 2562 

109 

แผนภูมิที่ 35 แสดงจำนวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 
ปีการศึกษา 2562 

110 

แผนภูมิที่ 36 แสดงจำนวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 
ปีการศึกษา 2562 

111 

แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน  
ปีการศึกษา 2562 

112 
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แผนภูมิที่ 38 แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 113 
แผนภูมิที่ 39 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

115 
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บทสรุปผู้บริหาร 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาของรัฐที ่จัดการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจำนวนนักเรียน 3,989 คน มีข้าราชการครู 
จำนวน 198 คน ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ผู้อำนวนการโรงเรียน คือ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจัดอันดับความโดดเด่น 1 ใน 10 ของประเทศใน
ความสำเร็จด้านผู้นำทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง และประเทศชาติด้วยรางวัล
โอลิมปิกวิชาการประเภท เหรียญทองชีววิทยา 2 ปีซ้อน เหรียญทองแดงและเหรียญเงินคอมพิวเตอร์
ในปี 2561 รางวัลโครงงานฐานวิจัยระดับนานาชาติ  รางวัลเหรียญทองและถ้วย Winner การแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ และผลการทดสอบ O-NET 5 วิชาหลักของ สทศ.ได้คะแนนเฉลี่ยสูงติดอันดับ    
TOP TEN ของประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภท ขนาดใหญ่  
ในปี พ.ศ. 2560  และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  2  ปีซ้อน  ในปี พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 
2561 จึงเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาใน
สมรรถนะและผลิตภาพของโรงเรียนเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงและได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์ มูลนิธิบุญ
วาทย์ สมาคมผู ้ปกครองครู และชมรมครูเก่าบุญวาทย์ องค์กรรัฐและเอกชนในจังหวัด ประสบ
ผลสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยรางวัลทางวิชาการภายใต้การขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้แนวทางของเกณฑ์
การบริหารด้วยรางวลัคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA) ค่านิยมวัฒนธรรมของโรงเรียน  และระบบการประกัน
คุณภาพมาบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 
ปรากฏผลการดำเนินงานที่เป็นเป้าหมายทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สำหรับมิติของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ 
ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนได้เป็นกรอบการพัฒนา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น
พิจารณา โดยให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายตามบริบทของโรงเรียน  ผลการดำเนินการที่ผ่าน
มาในช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา ในภาพรวม ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดทุก
มาตรฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า  

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้งประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเด็นหลัก
ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าผลการดำเนินการ สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดทุก
ประเด็นพิจารณา และได้ค้นพบนวัตกรรมสำคัญที่ใช้เป็น HOW TO ของโรงเรียน 2 ชิ้น ได้แก่ 

ประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  นวัตกรรม คือ การส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย PDSR 

ประเด็นหลักที ่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นวัตกรรม คือ การส่งเสริม  
สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สอดคล้องกับหลักสูตร



ฏ 
 

สถานศึกษาด้วยโปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย 
2. มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา   

พบว่าผลการดำเนินการ สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดทุกประเด็นพิจารณา  สำหรับ
นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหาร คือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยเกณฑ์การบริหารรางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ.โดยมีรางวัล และเกียรติบัตร  IQA และหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติดีเด่น
ระดับประเทศ จาก สพฐ. เป็นหลักฐานแสดงความสำเร็จด้านการบริหารจัดการ 

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

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

จากผลการดำเนินงานทั้ง 3 มาตรฐานและความโดดเด่นของสถานศึกษาซึ ่งเป็นผลมาจาก         
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นชอบที่จะใช้ระบบการบริหารจัดการระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
ที่เรียกว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)              
มาขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกระบวนการประกันคุณภาพ ด้วยกลไกค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของคณะครู 
บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย  โดยหลักการสำคัญที ่ใช้เป ็นกุญแจนำไปสู ่ความสำเร็จ                          
(Key Success) ในการดำเนินงาน คือ เป้า – แผน – ผล  ที่แสดงถึงกระบวนการสำคัญ และผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และ
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลจาก IT-Based ของโรงเรียน จากWEBSITE : http://www2.bwc.ac.th/sar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
แผนปฏิบัติการที่ 1 ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 

แผนปฏิบัติการที่ 2 ชื่อโครงการ : ยกระดับบริหารจัดการ  
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการที่ 3 ชื่อโครงการ : STEM Education 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท์ :  054 230 432  โทรสาร : 054 222122  E-mail : bws_a@ymail.com 
 เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษา และมีการจัดการเรียน 

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

และได้ทำการเปิดสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ (ห้องพิเศษ) ดังนี้ 
1 )  โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร
กระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า รภาษาอ ั 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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4) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
5) โครงการห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 จำนวนนักเรียน  3,989  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 เขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
    1) ตำบลหัวเวียง  ทุกหมู่บ้าน 
    2) ตำบลพระบาท หมู่ที่ 1,2,3,5,6 
    3) ตำบลพิชัย  หมู่ที่ 1,2,7,15 
 ข้อมูลอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

1) ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 380 V 3 F 4 W และไฟฟ้า 220 V Single 2 W 
 2) น้ำใช้และน้ำดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายใน
โรงเรียน 
 3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

 คำขวัญ   เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 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 2562 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
พนักงานราชการ 

 (คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจำ 

(คน) 
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ (คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน(คน) 5 200 - 30 7 86 328 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสาขาวิชาจบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

รวม 205 100.00 
(ที่มา : งานบุคคล) 

 
1.4 ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งหมด 3,989 คน 

 ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 334 352 686 32.65 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 347 377 724 34.46 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 311 380 691 32.89 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 50 992 1,109 2,101 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 247 393 640 33.90 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 254 389 643 34.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 238 367 605 32.04 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 48 739 1,149 1,888 100.00 
รวมทั้งหมด 98 1,731 2,258 3,989 100.00 

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1.5.1 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562                     

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)                

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 73.23 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 49.64 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 38.99 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 51.17 32.98 33.25 

  
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562  
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 72.35 73.23 
คณิตศาสตร์ 51.06 49.64 
วิทยาศาสตร์ 47.41 38.99 
ภาษาอังกฤษ 43.08 51.17 

  
1.5.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562                     

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)                

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.58 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 46.74 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 41.40 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 46.68 28.97 29.20 
สังคมศึกษาฯ 45.18 36.10 35.70 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562  

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย  66.88 58.58 
คณิตศาสตร์ 57.77 46.74 
วิทยาศาสตร์ 46.04 41.40 
ภาษาอังกฤษ 53.19 46.68 
สังคมศึกษาฯ 44.98 45.18 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ตารางท่ี 8 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 91.58 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 90.79 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 92.68 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 91.29 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการดำเนินการ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย                   

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ รักการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ อีกทั้งครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การ อ่าน ฟัง พูด เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักเร ียนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบ ัต ิการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                     
และยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา                  
และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน  

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีให้ 
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีความรู้
ความสามารถรอบด้าน  มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์เฉลี ่ยระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดับประเทศ  นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม  

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

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

4. สนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ตามความสามารถ ของตนเองทั้งใน 
ระดับโรงเรียนและระดับชาติ เช่น เป็นศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ChulalongkornUniversity Test of English Proficiency) หรือ CU–TEP ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเป็นประจำทุกปี เป็นศูนย์รับ
สมัครและเป็นสถานที่สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น              
ของ สสวท. ศูนย์อบรมเพื ่อพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอน คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม                           
The Geometer's Sketchpad (ESP)และศูนย์คณิตศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมค่ายเพิ ่มพูนประสบการณ์นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

ภาคเหนือ 
- กิจกรรมสอบวัดแววภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักเรียน 
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- กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 
จากแนวนโยบายและการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 

ซ่ึงสนองกลยุทธ์ข้อที ่ 1 ของโรงเรียน ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เทียบเคียงมาตรฐาน                 
และส่งเสริมให้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และกลยุทธ์  ที่ 4 พัฒนา
ยกระดับนักเร ียนให้ม ีศ ักยภาพตามมาตรฐานสากล ตามตัวช ี ้ว ัด โรงเร ียนมาตรฐานสากล                      
ทัง้ 5 เป้าหมายนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน โดยการจัด
กิจกรรมคา่ยคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
วัย เน้นให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการให้
คำปรึกษา ของงานแนะแนว และครูที่ปรึกษา ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเข้าใจ
สิ่งแวดล้อมสามารถเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนได้โดยสมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขงานแนะแนวของโรงเรียนมีกิจกรรม
การเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกวิชาเรียน
หรือแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต
ได้ รู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อรู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อ      
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้เช่น โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อโครงการบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนเพื ่อที ่ปรึกษา                  
(YC-Youth Counselor) กิจกรรมช่วยเหลือด้านการเรียน การให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน
การศึกษาต่อการทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน การติดต่อขอรับทุนทางการศึกษาการช่วยเหลือ
ด ้านการปร ับต ัว ส ่งเสร ิมทางด้านสต ิป ัญญา ตลอดจนความเข ้าใจในเร ื ่องความสามารถ                    
ของตนเองให้สามารถตัดสินใจเพื่อมุ่งความสำเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถทั่วไป ความถนัด
เฉพาะคำนิยม การค้นหาข้อมูลส ่วนบุคคลและนักเร ียนที ่ม ีแนวโน ้มของความเคล ื ่อนไหว                        
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
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2. ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักเรียนมีศักยภาพเป็น

พลโลกที่ดี นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ทุกคนและมีความสามารถในด้านทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารดีเยี ่ยม การคิดคำนวณ                 
การคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น ร่วมทันรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่จบหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผลการทดสอบ O-Net เป็นไป
ตามเป้าหมาย นักเรียนมีความรู้  มีทักษะการดำเนินชีวิต เพื ่อให้อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เข้าใจตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวได้อย่างมีความสุข 
มีทัศนคติต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย รู้จักวิธีการ
เรียน การเลือกเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งผลคือนักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จนบรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน            

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 2.5 ขึ้นไป) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 81.97 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 87.57 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 83.81 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 84.86 

1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 96.22 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 96.84 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 96.79 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 97.17 

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 95.00 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 96.19 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 94.77 

- ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 94.97 

1.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-Net) เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเยี ่ยมและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 

4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์  

   
3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของนักเรียน 

1.1) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชัน้ 

 
 
1.2) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1.3) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.4) ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาต ิ

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 
- โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อ 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์  
- โครงการนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร ์
- โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
- โครงการการพัฒนาทักษะฟัง 
พูด โดยครูชาวต่างชาต ิ
- โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
- โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน 

- ทุกกลุ่มสาระฯ วชิา มีคะแนน 
O-NETตั้งแต่ร้อยละ 50(ครึ่งหนึง่) 
ของคะแนนเต็มขึน้ไป  
- นักเรียนสามารถอ่านออก เขียน
ได้ทุกคน 
- นักเรียนสามารถสื่อสารได้อยา่ง
น้อย  2 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 100 
 
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน มีผลงานที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ในดา้น
วิชาการตา่ง ๆ  ทั้งระดบัเขตพื้นที่ 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับโลก 
-นักเรียนมีความสามารถดา้น
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมื่อใน
การเรียนรู้  ร้อยละ 100 
- นักเรียนมีที่ศึกษาต่อ ร้อยละ 
100 
 

- มาตรฐานที่1 คุณภาพ
นักเรียน 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่1 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
และส่งเสริมความสารมารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่4 
ยกระดับนักเรียนให้มี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
1.6) ความพร้อมใน

การศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทำงาน 

- โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ 
- โครงการฟิสิกส์สปัะยุทธ ์

 

4. จุดเด่น 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา

นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ในการจัดการศึกษาที ่คุณภาพทำให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ ่มสาระ และผลสัมฤทธิ ์ระดับ
สถานศึกษาของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งโรงเรียนมีการทดสอบการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน 

ดังนั ้นการจัดการศึกษาที ่ที ่ม ีคุณภาพและประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู ้เร ียนประสบ
ความสำเร็จหลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถสรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟังดูเขียนสื่อสารและการคิดคำนวณ ในระดับ ดีเยี่ยม ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่
ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ตนเองอยู่ในระดับสูงขึ้น เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน               
มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

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

ทั้งระดับจังหวัดรดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 
9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นจำนวนมาก และมีการ

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอ่ืน 
10.งานแนะแนวมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความรู ้เกี ่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื ่อใช้ใน

การศึกษาต่อทั้งการแนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญรุ่นพ่ี
ที่ประสบความสำเร็จ และวิทยากรในอาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน 
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11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงานเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอยู่
เสมอ 

 
5. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณภาพยอดเยี ่ยมยิ ่งกว ่าเดิม  เพื ่อเตรียมความพร้อมในการ

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

 
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดำเนินการ  โดยจัดทำ 

แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื ่อให้มีมาตรฐานที ่ด ีย ิ ่งข ึ ้นในมาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู ้ เร ียน                        
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ดังนี้ 

 
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

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

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบกลาง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และได้รับประสบการณ์ จากการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง  
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้สูงขึ้น  
4. เพ่ือนำผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผล

ในระดับชาติ 
ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเร ียน : กลยุทธ์ที ่  3 ยกระดับนักเร ียนให้มีทักษะการเร ียนรู้                             

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

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

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น
ระหว่างครูที ่ปฏิบ ัต ิหน้าที ่สอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระทั ้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
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3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอื่นให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เพื่อให้ทบทวนการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ 
หรือเป็นแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน  

5. เพื่อทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

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

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

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

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัด
และ ความสนใจ  

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหา  

4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. เพื ่อพัฒนานักเรียนระดับ ม.ต้น ให้มีทักษะอ่าน – เขียน ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้

ความสามารถทางวิชาการ  
7. เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู ้ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาและ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียน โดยแนวปฏิบัติในการ

พัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทำแผน
กิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรก
กิจวัตรประจำวันและการจัดการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การจัดทำโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่
กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคำนิยม 12 ประการมีระเบียบ 
วินัยโดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บริจาคโลหิต วันไหว้ครูเป็นต้น และเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ               
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและ
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปูจาไหว้สาเจ้าพ่อบุญวาทย์กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พื้นเมืองการแสดงนาฏศิลป์  โครงการ
แบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอนศีลธรรมโครงการบริการสังคม
ด้วยจิตสาธารณะ โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนำหลักปรัชญาของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคาร ในโรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกฝังจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมสร้างฝายกั้นน้ำร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาด   เป็นต้นโรงเรียนได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื ่น ช่วยเหลือผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดโครงการแบ่งเป็นน้ำใจ โครงการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ผู้อื่น เช่นการบริจาคสิ่งของ ในสถานที่บ้านพักคนชรา การบริจาคเงินช่วยเหลือต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ธนาคารขยะ   เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการปลูกฝั งนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
โครงการเพื่อป้องกันนักเรียน การจัดกิจกรรมปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข 

ได้ระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันใน
การที่จะป้องกันตนเองจากสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย สิ่งที่ไม่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสถาบัน                    
มีจิตสำนึกและไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง             
มีอารมณ์สุขภาพจิตที ่ดีอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั ้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ โครงการสุขภาพอนามัย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาสุขศึกษา-พละศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
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ร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เช่นโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
เป็นต้น 

โรงเรียนได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อ ส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง
คุณภาพชีวิตที ่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั ้งปวง และโรงเรียนมีกระบวน
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
สถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน              
มีวิธีการและเครื่องมือที ่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้                       
ทำให้เกิดผลต่อผู้เรียนดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
5. ผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความ

เสียสละ เอาใจใส่ 
 โดยมีโปรแกรมเก่ียวกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน (SDQ) ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2562  

 
2. ผลการดำเนินงาน 
จากการที่โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึง

ประสงค์ ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดำรงตนอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่ ครูผู้มีพระคุณ นักเรียนมีความประพฤติตนเป็นคนดี กิริยามารยาท
เรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตนตอบุคคลอื่น แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน พูดจาสุภาพอ่อนโยน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มี
ระเบียบ วินัย มีความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ทุกเมื่อที่มีโอกาส มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างสุภาพ เหมาะสม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นความแตกต่างทางวัฒนธรรม                  

ด้วยความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว 
โรงเรียน สามารถป้องกันตนเองจากความเสื ่อมเสียได้ รู้จ ักคบเพื ่อน หางไกลจากสิ ่งเสพติด                          

และอบายมุขต่าง ๆ รู ้จักการป้องกันตนเองจากการล่อลวงข่มเหง รังแกได้ มีสุขภาพแข็งแรง                        

มีอารมณ์สุขภาพจิตที ่ด ีอยู ่เสมอ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน                             
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การทำกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ  

 

3. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์
2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
   2.1) การมีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2.3) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   2.4) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
   2.5) สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจติ
สังคม 

- โครงการสร้างจิตสำนึกความ
เป็นไทย 
- โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการปลูกฝังจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการแบ่งปนันำ้ใจ 
- โครงการพัฒนานักเรียน 
- โครงการบริการสังคมด้วยจติ
สาธารณะ 
- โครงการค่ายศิลป์ถิน่ลา้นนา 
- โครงการปลูกฝังนักเรียนให้มี
สุนทรียภาพ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการนำหลักปรชัญาของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนาการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- โครงการสุขภาพอนามยั 

- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนกึ
ความเป็นไทย  
- นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มี
อารมณ์ สุขภาพจิตที่ด ี
- นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากความเสี่อมเสียได้ รู้จักคบเพื่อน 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
ต่างๆ รู้จักการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแกได้   
-นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอ่
สังคมโลก เปน็สมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

- มาตรฐานที่1 คุณภาพ
นักเรียน 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
 
 
 

 

4. จุดเด่น 
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม    

ที่ดีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานได้รับรางวัลทางด้านการแข่งขันกีฬามากมาย ซึ่งเป็น
ประจักษ์ว่าเรามีคุณภาพทางด้านการเรียนทั้งด้านกีฬา มีความรู ้และสามารถป้องกันตนเองให้
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ เห็น คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะ
อันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่าง
สม่ำเสมอและซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการ
เรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งใน
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และนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่าง
เป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีการวางแผนการทำงานทำให้สามารถดำเนินการจนสำเร็จ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่น 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. ใฝ่เรียนรู้ 
 - กิจกรรมการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

 - กิจกรรมคัดแยกขยะ 

 - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 - กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้นำ 

 - กิจกรรมมกีฬาสีภายใน 

7. รักความเป็นไทย 

 - กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
 - กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

8. มีจิตสาธารณะ 

 - กิจกรรมธารน้ำใจจากพ่ีสู่น้อง 

 - กิจกรรมสาธารณะ 
 
 



18 
 

9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 

 - กิจกรรมเทศนม์หาชาติ 
 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมเทศกาลสงกานต์ 
 - กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก 

10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 - โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลายและเปิดรายวิชาพื ้นฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 - กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย 

 - กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 

5. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดำเนินการ  โดยจัดทำ 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้ 

 
   ชื่อโครงการ  : สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย 

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

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตสำนึกความเป็นไทยและ
ตระหนักในค่านิยม 12 ประการ  

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และนิยมความ
เป็นไทยตามแนวทางคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
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   ชื่อโครงการ  : สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนต่างๆที่เป็นพลังงานที่สะอาด  

2. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ฉลาด
กินฉลาดอยู่และการเลือก หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการขยายผล
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และเพ่ือนนักเรียน 

 
 ชื่อโครงการ  : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดี
งามของไทย  

4. เพ่ือให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม  

5. เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ด้านมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นตัวแทนเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้แก่
เพ่ือน และบุคคลในครอบครัว 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
1. กระบวนการดำเนินการ 

1.1 วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสม

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน และกลุ ่มบริหารงานทั ่วไป)ผู ้บริหารใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเ ป็นฐาน                     
และใช้การบริหารแบบ PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของแผนกลยุทธ์และใช้กระบวนการนำวิสัยทัศน์สู ่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ  PDSR (P=Plan 
วางแผน ,D=Do ปฏิบัติ,S=Study เรียนรู้,R=refine ปรับแต่ง ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการ
ทำงานและให้การทำงาน มีประสิทธิภาพผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการกำหนด
ว ิส ัยทัศน ์พ ันธกิจ เป ้าหมาย โรงเร ียนได ้ม ีการดำเน ินการแต่งต ั ้งคณะกรรมการบุคลากร                     
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สถาพปัญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกำหนดูเป้าหมายกำหนด
พันธกิจ จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อทราบปัจจัย              
ที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและแผน
จังหวัด โดยเพิ่มกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกการบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์คุณภาพ (OBECQA) มีกำหนดระยะเวลาและผู้ดำเนินการที่ชัดเจน มีการติดตามทบทวนผลลัพธ์
และประเมินผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุงเป้าหมายและกลยุทธ์ในปีต่อไปในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชน และผู้ที่
เก ี ่ยวข ้อง และโรงเร ียนได ้จ ัดทำโครงการยกระดับการบร ิหารจัดการตามเกณฑ์  OBECQA                                
ซึ่งมีกระบวนการในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการPDSR (P=Plan ,D=Do,S=Study,R=refine) 

กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ (Strategic Planning Process (SPP)) และการนำไปสู ่การ
ปฏิบัติการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียน ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ทีมี
ส ่วนเกี ่ยวข้องได้ร ับทราบ ได้แก่ คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของโรงเร ียน                      
ผู ้ที ่ร ับผิดชอบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื ่อให้รับทราบรายละเอียดและกรอบการดำเนินงาน                
โดยมีการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม/ โครงการการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือ
เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เป็นไปไปด้วย
ความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม/
โครงการมีการรายงาน ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการให้ผู ้บริหารโรงเรียนรู้รับทราบ                
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และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในครั้งต่อไปกระบวนการด้านการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
นักเรียนทุกกลุ ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทำแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกำหนดู
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีฐานข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน วิเคราะห์หลักสูตร 
การเรียนการสอน และมาตรฐานการศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่แข่งขันในเวที ต่าง ๆ การส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เป็นต้น  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป เช่น กิจกรรมงานวันวิชาการเป็นประจำทกุปี 
เพื ่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และแสดงศักยภาพของตนเองในแต่ละกลุ ่มสาระฯตาม
ความสามารถของตนเอง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียน             
มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน และสอนเสริมนักเรียน
ทั่วไปด้วย ส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศและระดับโลก เช่นงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน โอลิมปิกวิชากร เพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์สัปยุทธ์เป็นต้น การแข่งขันตามสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ              
ตามกลุ ่มสาระกลุ ่มงานของตนเองและตามความสนใจของครูและบุคลากรเอง ซึ ่งผู ้บริหารเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครูและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้รับผิดชอบ อีกท้ังโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทำผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ครูได้ทำ
วิจัยในชั ้นเรียน เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู ่เสมอ มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา                 
เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เช่นการทำผลงาน
วิชาการการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งครูและบุคลากรและยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งสร้างความสุขกายสบายใจในการทำงาน โดยการสร้างแรงจูงใจ
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี การสร้างให้ครูและบุคลากรมุ ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริยธรรม เช่นโครงการอบรมให้ความรู้เรื ่องระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในโอกาสที่มีการประชุมประจำเดือน มีการจัดสวัสดิการให้กับครูและ
บุคลากร การสร้างขวัญและกำลังใจ การสรรหาและยกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากร เช่น การจัด
กิจกรรมคนดีศรีบุญวาทย์มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่
ตรงกับความสามารถ มีการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
ครูผู้สอนด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ด้านการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ              
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการนำผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม โครงการนิเทศ
การสอนเพื ่อส่งเสริมครูผู ้สอนมีการทำวิจัยในชั ้นเรียนพัฒนานวัตกรรมสื ่อการเรียนการสอน           
จัดหาเอกสารคู่มือสื่อการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนและผลงานวิจัยของครูส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยส่งครูเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มือ
อาชีพโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการเครือขายไร้พรมแดนเพื ่อพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ             
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ มีทักษะตามมาตรฐานของครูสนับสนุนครูผู้สอนในการทำผลงานทาง
วิชาการการประกวดผลงานของครูผู้สอนด้านต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูประจำปี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัต ิการประจำปีของโรงเร ียนด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ              
มีงานแผนงานเป็นผู ้ร ับผิดชอบ มีการวางแผนงานและสารสนเทศ โดยได้ออกแบบฮาร์ดแวร์                    
และซอฟต์แวร์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ว่างกฎและขั้นตอน
รักษาความปลอดภัยทำให้สามารถป้องกันการใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงป้องกันการเกิดไวรัส
คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลลับต่าง ๆ ผู้ดูแลในส่วนการรักษาความปลอดภัยนี้ได้ใช้ โปรแกรม 
Authentication ซึ่งเป็นระบบแสดงตัวตนการใช้ Internet ภายในโรงเรียนทำให้สามารถตรวจสอบ
ผู้ใช้ Internet ได้ในกรณีเกิดปัญหาเช่น การล่วงละเมิดหมิ ่นประมาททางเว็บไซต์โดยทางศูนย์
คอมพิวเตอร ์ ได ้แจ ้งให ้คร ูบ ุคลากรได ้ทราบโดยทั ่วก ันถ ึงเหตุผลของการติดต ั ้งโปรแกรม 
Authentication นอกจากนี้ระบบ Internet ทำการบล็อกเว็บไซต์ที ่ไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียน 
FIREWALL ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตสามารถในการตรวจจับ
และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์ในโปรโตคอล FTP, HTTP, IMAP, IMAPS, POP , POPS, SMTP                  
และSMTPS โดยได้ร ับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSAด้าน Antivirus และสามารถupdate 
ฐานข้อมูลไวรัสฯ (virus signature) ผ่านเครือขาย Internet ได้โดยอัตโนมัติมีการตรวจสอบผู้ใช้ 
(User Authentication) ก ับฐานข ้อม ูลผ ู ้ ใช ้ภายในต ั วอ ุปกรณ ์ผ ู ้ ใช ้ ใน RADIUS ใน  LDAP                          
และWindows Active Directoryกรองข้อมูลทำการกรองและตรวจสอบ ค้นหาการฝาฝืนกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์ จากทั้งนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียนและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในทางที่
ผ ิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ขัดต่อพรบ.คุ ้มครองการกระทำความผิดเนื ่องมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการใช้โลกไซเบอร์ผู้ใช้จะต้องทำการ log in ซึ่งจะมีการบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและจำกัดการใช้ให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการพัฒนา
ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด 
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โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีวิธีการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้
งานสำหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ทางเว็บไซต์และทาง Facebook messages  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โปรแกรมการ
ลงทะเบียนเรียนจะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนจัดกลุ่ม จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความ
สะดวก ม ีการบร ิการร ับส ่งข ้อม ูลทางโทรศ ัพท ์  ทำให ้ช ี ้ แจงผ ู ้ปกครองในเร ื ่องเร ่ งด ่วน                             
รวมทั้ง มีโปรแกรมสำหรับการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร ให้ข้าวสารที่เข้าถึงชุมชนทางการประสาน
กับสื่อท้องถิ่น ผู้ปกครองจะได้รับฟังเรื ่องต่าง ๆ ของโรงเรียนและการบริการให้คำแนะนำที่จะนำ
กลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ ด้านการรักษาความลับของข้อมูลมีแนวทางเป็น
ระบบจากการกำหนดขั้นความลับในการเข้าถึงระดับของข้อมูล มีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับความลับ
ด้วยการกำหนดรหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้องวิธีการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้
งานและวิธีที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และได้กำหนดแผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ร ่วมกับ
คณะกรรมการแผนงานสารสนเทศดำเนินการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กำหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อสนับสนุน ครู
นักเรียนได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการ
HARDWARE    และSOFEWARE  ให้มีความปลอดภัย ใช้งานงายและเชื่อถือได้ของอุปกรณ ์

ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีการทำให้มั่นใจวา
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง                 
เพื ่อตอบสนองนักเรียนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 
APCSmart UPS 2200VA จ ำนวน  2  ช ุ ด  แล ะ APC Smart UPS 1500VA  จ ำนวน  1  ชุ ด                      
สามารถสำรองกระแสไฟฟ้าให้แก่ กลุ่ม SREVER จำนวน 6 เครื่องที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ      
และอุปกรณ์NETWORK ต่างๆโดยประมาณ 2ชั ่วโมง เมื ่อกระแส ไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ยังมี 
FirewallFORTINET FG600C-BDL  ทำหน้าที่ ดังนี้ 

1. ป้องกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน (AUTHENTICATION SERVER)               
ที ่ทำหน้าที ่ตรวจสอบการใช ้งานของ UERS ทุกคน มีอ ุปกรณ์เก ็บข ้อมูลการใช ้ของ UISER                            
(LOG FILE SERVER ) ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2.  ป ้องก ัน VIRUS  ได ้ ร ับการร ับรองมาตรฐานด ้าน ANTIVIRUS จาก ICSA Labs                          
สามารถUPDATE ฐานข้อมูล ANTIVIRUS และWEB FILTERING ผ่านทางอินเทอร์เนตอัตโนมัติโดย
จะมีการตรวจสอบการเข้าโจมตีของระบบทุก ๆ 3 วัน และมีเจ้าหน้าที่ดูและระบบผ่าน INTERNET 
และมีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้ความคุมระบบตลอด 24 ชั่วโมง 

การจัดสภาพแวดล้อม มีการจัดแบ่งอาคารเรียน อาคารประกอบการให้เหมาะสมกับการใช้
งาน การจัดแบ่งอาคารเรียนตามกลุ่มสาระหลักทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมอบหมายและกระจายอำนาจให้
หัวหน้ากลุ่มสาระดูแล ทั้งด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระฯ เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุด โครงการพัฒนา
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ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ E-CLASS   เป็นต้น ส่งเสริมส่วนงานภายในโรงเรียน 
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
ให้ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี
เอ้ืออำนวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ในส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดห้องพัก/ห้องทำงาน มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก ครูบุคลากรทำงานร่วมกันด้วยบรรยายกาศที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อบอุ่นมีความสุขโรงเรียนได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากองค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน โดยมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาจัดตั้งเครือขายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน เป็นต้น 

โรงเรียนมีการทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ทุกปีและมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกปี เพื ่อการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศ ึกษา                   
โดยเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้นำผลการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม/ 
โครงการมาประกอบการพัฒนางาน มีการชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับทราบเพื่อร่วมกันหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ได้นำข้อมูลที่ได้ข้อสรุปไปพัฒนางาน และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ                 
ผลการดำเนินงาน จากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผน 
จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่
ชัดเจน การดำเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในกรณี ที ่มีปัญหาแต่ละ
กิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี                 
ของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป็นกระบวนการที ่มีประสิทธิภาพ                       
เกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
และแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพ
ท้องถิ่นและของโรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมาย
และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

2. การดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ ได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณ 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู ้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ

โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานแก่ผู้ปกครองนักเรียนวันประชุมผู้ปกครองได้ทราบผลการ 
ดำเนินงานการบริหารงบประมาณและการบริการโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอมุ่งเน้นผลงาน คือคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ                              
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มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน
ตามความเหมาะสมและจัดได้ทั่วถึง ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
1) นำ ICT มาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ โปรแกรมบริหารควบคุมงบประมาณตาม

งานโครงการโปรแกรมบริหารพัสดุ โปรแกรมบริหารงานการเงิน 
2) จ ัดระบบควบคุมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเน ินงานด้าน

งบประมาณ การเงินและบัญชีสม่ำเสมอ 
3) ควบคุมการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบตามแนวปฏิบัติ

ของส่วนกลางและโรงเรียน 
4) จัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลงานการเงิน - บัญชี และงานพัสดุเพื่อจัดทำสารสนเทศ 
5) การตรวจสอบภายในจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบเงินและเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือรายรับสัญญารับรองการยืมเงิน                 
เงินงบประมาณยอดคงเหลือในสมุดเงินสด และหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 

6) จัดให้มีการประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการของโรงเรียน 
7) ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า                    

และบุคคลทั่วไป 
2. การติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนได้จัดทำโปรแกรมควบคุม

งบประมาณสำหรับการบริหารด้านการใช้จ่ายเงินตามแผน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ มีแผนงานควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้
เป็นไปตามแผน/โครงการมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีระบบติดตามควบคุมเพื่อให้งานดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 

การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการให้ 
บริการด้านอาคารสถานที ่ ว ัสดุอุปกรณ์ สิ ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร การให้บริการ                            
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการ
แก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนโดยจัดดำเนินการให้
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ มีห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย อาคารมีความมั ่นคงแข็งแรง จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหมาะสม ทั ้งเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่งอำนวย ความสะดวกประจำอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ ป้าย
นิเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบถ้วนปลอดภัย สวนหย่อมที่สามารถให้นักเรียนชื่นชม พักผ่อน จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อยู ่ในสภาพดี ปลอดภัย มีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา อยู ่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการป้องกันอันตรายที่
เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการมอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน 
สวนหย่อมประจำอาคารเรียน โดยคำนึงถึงความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย            
ทุกอาคารเรียนนอกจากจะมีนักการภารโรงแม่บ้านประจำอาคาร รับผิดชอบแล้วโรงเรียนยังแต่งตั้ง
หัวหน้าอาคารเรียนประจำทุกอาคารเรียน ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนงานโครงการซ่อมบำรุงพัฒนา
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อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ระบบน้ำ ไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้มั ่นคงปลอดภัย            
พร้อมใช้งาน 

1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 2  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 

1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- โครงการยกระดับบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
- โครงการพฒันาบุคลากร 
- โครงการนิเทศการศึกษา 
- โครงการพฒันานวัตกรรมและ
วิจัย 
- โครงการศึกษาสู่อาเซียน 
- โครงการพฒันานวัตกรรม 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ 
ECLASS 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ 
- โครงการพฒันาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
- โครงการพฒันาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ 
- โครงการเครือข่ายไร้พรหมแดน 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้  
- โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
วิชาชีพ 
 

- โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มี
เป้าหมาย มีกลยุทธ์ มีแผนปฏิบัติ
การท่ีชัดเจนและตรงกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและแนว
ทางการปฏิรูปของแผนการศึกษา
ชาต ิ
-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา 
และ ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพฒันา
นักเรียน สามารถนําโรงเรียนสูก่าร
เป็นมาตรฐานสากล 
-ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการ และการจัดการ   
-ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการด้วย
ระบบคุณภาพ   
-ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับกับ
การกระจาย อํานาจ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผล
การบริหารจัดการศึกษา 
-ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษา
ทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษา  

- มาตรฐานท่ี2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สภานศึกษา 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ
ท่ี2 ยกระดับครู เป็นครู
มืออาชีพ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ
ที่3 ยกระดับการบริหาร
จ ั ด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
คุณภาพ 
- 
 
 
 
 
 

 
2. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจ มีเป้าหมาย มีกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยระบบการบริการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) และการบริหารสถานศึกษา
ตรงกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปของแผนการศึกษาชาติ ผู้ บริหารมี
วิสัยทัศน์ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียน สามารถนำโรงเรียนสู่การเป็น
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มาตรฐานสากลผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป ็นฐานค ิดท ั ้ งด ้านว ิชาการและการจ ัดการผ ู ้บร ิหารสามา รถบร ิหารจ ัดการการศ ึกษา                                 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับกับการกระจายอำนาจ นักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ              
ผลการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
อย่างเต็มที่ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครู  จึงทำให้ครูสนใจในการพัฒนา
ตนเองในการทำผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้นและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
ต่าง ๆ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้รับผิดชอบ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอีกทั้งครูบุคลากรมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ ครูทำผลงานทางวิชาการและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเองอยู่เสมอมีการดำเนินงานตามนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่
ช ัดเจน การดำเน ินกิจกรรม/โครงการบรรล ุตาม เป้าหมายที ่กำหนดไว ้ในกรณี ท ี ่ม ีป ัญหา                       
แต่ละกิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
ที่ดีของโรงเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการวางแผนและดำเนินการเพ่ือให้ความรู้และบริการในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมให้บริการในด้านสถานที่ การจัดกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการอื่นๆ ที่ชุมชนร้องขอ จนเกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับ
และพึงพอใจ อีกทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของถานศึกษา  

จากการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA)               
มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที ่ชัดเจน

สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
3. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน                

เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน 

4. ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการทำงาน                              
และให้คำปรึกษาช่วยเหลือกับครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน 

5. ผู้บริหารเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
6. ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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7 .  ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร เห ็ นคว ามสำค ัญของการพ ัฒนาศ ั กยภาพของน ั ก เ ร ี ยน                                  
และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 

8. ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน 
10. โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างดี เช่น สื่อ 

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

11. มีการสร้างเครือขายความร่วมมือของผู ้ส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วม
รับผิดชอบ และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

12.โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพของครูบุคลากร 

13. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและมีการจัดทำ 
รายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
 

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

 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ดำเนินการ  โดยจัดทำ 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ 

 
ชือ่โครงการ : ยกระดับการบริหารจัดการ 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน  
2 .  เพ ื ่ อ ให ้ ก า รทำ ง านของพ ั สด ุ  เ ป ็ น ไปด ้ ว ยคว าม เ ร ี ยบร ้ อย                     

ถูกต้องตามระเบียบ  
3. มีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตาม

สถานการณ์และบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
4. เพ่ือสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ 

ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้เป็น
แหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ  

5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ  

6. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
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7. เพ่ือให้การบริหารงานทั้ง 6 กลุ่มงาน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว 
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

ชื่อโครงการ: ชุมชนสัมพันธ์ 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

ชื่อโครงการ: สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค ์

1. ภายในโรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. อาคารสถานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

1. กระบวนการดำเนินการ 
 1.1 วิธีการดำเนินงาน 

ครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการ
เรียน กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้มอบภารกิจที ่สำคัญนี ้ให้กับ                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผ่านนิเทศการสอนของโรงเรียน ได้นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน                  
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่ง ฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคำครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบเพ่ือให้นักเรียนได้นำผลการเรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการทำ
วิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเพื่อพัฒนาการสอนหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน  

 1) กำหนดให้ครู ศึกษาวิเคราะห์นักเร ียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข ้อมูลอย ่าง
หลากหลายและเป็นจริง และนำผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 

 2) กำหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณา
การการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
และนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4) กำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน    
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

 5) สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน  
รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เช่น 

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



32 
 

  - โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
  - โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมภาคีเครือข่าย 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS 
  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 

1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 

1. การมกีระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียน
การสอนท่ียึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3.การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนศิลปะกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- โครงการเพาะพันธ์ุปัญญาด้วย
โครงงานฐานวิจัย (RBL) 
- โครงการพฒันางานสวน
พฤกษศาสตร ์
- โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการชุมชนสัมพันธ ์
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการการพัฒนาทักษะฟัง พูด 
โดยครูชาวต่างชาติ 
- โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 
- โครงการพฒันาศักยภาพ
นักเรียน 
- โครงการพฒันาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
- โครงการศึกษาสู่อาเซียน 

- ครูมีกระบวนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
- ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
-  ม ี ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอน ใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  โดยเน้นผู ้เร ียน
เ ป ็ น ส ำ ค ั ญ เ ท ี ย บ เ ค ี ย ง
มาตรฐานสากล  
- ชุมชน ผู ้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผ ู ้ เ ร ี ย น เ ป ็ น ส ำ ค ั ญ  เ กิ ด
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณา
การสาระการเรียนรู ้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด  
สามารถฝ ึกปฏิบ ัต ิจร ิงด ้วย
ประสบการณ์ตรง ได้เร ียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
- ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลประเม ินผลการ
เ ร ี ย น ท ี ่ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ
สอดคล ้องก ับจ ุ ดประสงค์                  

- มาตรฐานที่3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที ่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยี 
เพ ื ่อ เป ็นเคร ื ่องม ือในการ
เรียนรู้ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี3 
พัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที ่ด ี  ตามมาตรฐาน
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  โ ร ง เ ร ี ย น
มาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี4 
ย ก ร ะ ด ั บ น ั ก เ ร ี ย น ใ ห ้ มี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความสำนึกในความเป็นไทย
และดำเน ินช ี ว ิตตามหลัก
ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
พอเพียง 
 
 
 



33 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความสำเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 
- โครงการค่ายขยายผล สอวน. 
สาขาเคม ี
- โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนศิลปะกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนศิลปะกับอาเซียนศึกษา 
- โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา 
- โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู ้

ผลการเร ียนร ู ้   ใช ้ว ิธ ีการท่ี
หลากหลาย 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วย
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง                
ทำให ้ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของผ ู ้ เร ียนส ูงข ึ ้น และเป ็นต ัวแทนในการแข ่งข ันต ่าง ๆ                              
ทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลกครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากลครูผ ู ้สอนมีการตรวจสอบ                   
และประเมินผลประเมินผลการเรียนที ่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้                     
ใช้วิธีการที ่หลากหลาย มุ ่งฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินคำครอบคลุม
พฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อให้นักเรียนได้นำผลการ
เรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของตนเอง และแก ้ ไขป ัญหา ในการจ ัดการเร ียนการสอน เพ ื ่ อให ้การเร ียนรู้                                    
ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยกำหนดให้ครูดำเนินการ ดังนี้ 
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1. ครูมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและ
เป็นจริง เพ่ือจำแนกผู้เรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ ทุกภาคเรียน และนำผลการศึกษา
มาพัฒนานักเรียน ดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  และครูที่ปรึกษา
ทุกคนได้ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนทุกคนอย่างครบถ้วนทุกปีการศึกษา  ดังแสดงในรายงานผลการประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นให้นักเรียนได้คิด 
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการบูรณาการการเรียนรู้
กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และนำเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4. ครูมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน โดยอิงพัฒนาการ
ของนักเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน                                         
ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5. ครมูีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรวมทั้งมีการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุ่ม หรือรายบุคคล  ดังแสดงในทำเนียบงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
และมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 
3. จุดเด่น 

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

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

4. ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และ
แก้ไขปญัหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการใช้สื่อ 

เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารสําหรับผู้เรียน เพื่อสามารถ                  

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

ชื่อโครงการ : PLC สู่การเรียนการสอน 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการ

สอนมีคุณภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 

ชื่อโครงการ : นิเทศการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
- วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการนิเทศ
การศึกษาท่ีเหมาะสม  

2.เพื่อสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถทำการนิเทศ และมีส่วน
ร่วมในการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  

3.เพื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนำผล
การนิเทศภายในไปใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ 
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ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลากร 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าใน
อาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต  

2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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มาตฐานการศึกษาโดยรวม 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ เป็นผู้นำในระดับประเทศที่จัดการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ ดี มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
OBECQA  โดยผู้นำระดับสูงได้ใช้กระบวนการนำวิสัยทัศน์สู ่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ  PDSR 
(P=Plan, D=Do, S=study, R=refine) ใช้กระบวนการกำหนดค่านิยม กำหนดตัววัดค่านิยมจากเกณฑ์
บริหารด้วยคุณภาพ OBECQA เพื่อใช้สร้างเครื่องมือให้คณะครูได้ทบทวนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติมาเป็น
เวลานานและเกิดผลการดำเนินการที่ดี    ผู้นำระดับสูงสุดได้สร้างวัฒนธรรมผู้บริหารระดับสูงสุดจาก
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คือการช่วยเหลือให้กำลังใจและสร้างโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นน้องประสบผลสำเร็จในการ
นำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์                      และเพื่อสานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
การประสบผลสำเร็จนับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้นำระดับสูงต่อการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษานั้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ได้
ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผลการ
ประเมินภาพรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

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

อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนา
นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  การจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง มีค่ าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนเหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ในระดับดีเยี ่ยม ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้สองภาษา ขึ้นไป                  
อยู ่ในระดับดีเลิศนักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ                



38 
 

สามารถแก้ไขปัญหาและนำไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนมีทักษะและ
เจตคติที่ดี ในการการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง                      
มากกว่าร้อยละ 100  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดการ                   
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลกที่ดี นักเรียนของ             
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีความรู้และสามารถป้องกันนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี อยู่ในระดับ                 
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน อยู ่ในระดับ ยอดเยี ่ยม นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ ่นในความเป็นไทย                        
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นักเรียนรู้จักวิธีการ
รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬาสี การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอก การออกกำลังกาย รู้จักควบคุม รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้อื ่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีต่อผู ้อื ่น  รู ้จักวิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ                      
รวมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันตนจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการระบบบริหารคุณภาพ

การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การกำหนดูเป้าหมายกำหนดพันธกิจ 
จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอก เพื ่อทราบปัจจัยที่                
เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาบูรณาการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
การมีความเชื ่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา                     
และแผนจังหวัด โดยเพิ ่มกลยุทธ์พ ัฒนานักเร ียนให้ม ีศ ักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)                      
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการโดยการกำหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA และผู้บริหารระดับสูงได้ใช้กระบวนการ
นำว ิ ส ั ยท ั ศน ์ ส ู ่ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ด ้ ว ย กร ะบวนการ  PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, R=refine)                       
และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม    
มีการจัดการครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมือ
อาชีพประสบการณ์ เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนสังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย
กระบวนการ วิธ ีการที ่หลากหลายเพื ่อมุ ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่ด ีเยี ่ยม              
โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ให้แนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียน 
คือครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทำแผนกิจกรรม/
โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

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

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

4. ครูผ ู ้สอนมีการทำวิจ ัยในชั ้นเร ียน เพื ่อพัฒนากระบวนการเร ียนการสอนของตนเอง                   
และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

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

สรุปผล แนวทางพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัยที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมี
คุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ในการจัดการศึกษาที ่คุณภาพทำให้ผู ้เร ียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนการทดสอบทางการศ ึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ และผลสัมฤทธิ ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งโรงเรียนมีการ
ทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้
น ักเร ียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 2 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน ได้แก่  

1. เด็กหญิงญาณิดา ธรรมสอน 
2. เด็กหญิงธวัลหทัย แลกันทะ 
3. เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม 
4. เด็กชายภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 
5. เด็กชายกิตติ ช่อไชยกุล 
6. เด็กชายธนกฤต สมฤทธิ ์
7. เด็กชายก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ 
8. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ โอฬารจนัทโรทัย 
9. เด็กชายภพธร อนุสรณ์นรการ 
 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ควรพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพยอดเยี ่ยมยิ ่งกว่าเดิม  เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก  
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์
ท ี ่ส ูงขึ ้นกว่าเดิมทั ้งในระดับภาคและระดับประเทศ  โดย
พัฒนาการเรียนรู ้ ทั ้งความรู ้ ความจำ ความเข้าใจ การ
นำไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำไปประยุกต์ใช้ 
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สรุปผล แนวทางพัฒนา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ได้แก่  

1. นางสาวฉัตรณภัทร์ ทินอยู ่
2. นายธนราชันย์ สูงติวงค ์
3. นางสาวจิรัชญาชนิวณิชยั 
4. นายปุณณวฒัน์ เสริมสุข 
5. นายนัฐพงษ์ บุญสละ 
6. นางสาวธัชพรรณ วรรณาลัย 
7. นายชุติพนธ์ บญุนำมา 
8. นายธนชั พงษ์เลาหพันธุ ์

ด ังน ั ้นการจ ัดการศ ึกษาท ี ่ท ี ่ ม ีค ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู ้เร ียนประสบความสำเร็จ
หลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถ
สรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟังดูเขียนสื่อสารและ
การคิดคำนวณ ในระด ับ ด ี เย ี ่ยม ส ่งผลให้น ักเรี ยนมี
ความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดคำนวณ ตามเกณฑ
Nของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด 
ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับสูง
ขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที ่ด ีคำนิยมที ่ด ีของ
โรงเรียน 

6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที ่เป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 

7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมลูที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

8.โรงเร ียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งระดับ
จังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 
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9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ของนักเรียนเป็นจำนวนมาก และมีการมอบรางวัลให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียน
คนอ่ืน 

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

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี   มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนัก 
ส ่วนส ูง และม ีสมรรถภาพทางกายเป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น คุณคำในตนเองมี
ความมั ่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถ
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู ้สึกซาบซึ ้งเห็นคุณคำใน
ศิลปะอันงดงาม รวมทั ้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ำเสมอ
และซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน นักเรียนโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็น
ขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม
เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอยา่ง
มีความสุข มีการวางแผนการทำงานทำให้สามารถดำเนินการ
จนสำเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู ้คุณคำร่วม

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแนวทาง
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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อนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนที ่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ
รู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ 
การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ  
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมพบพระชำระใจ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมการทำความดี 
3. มีวินัย 
- การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา 
- การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการแต่งการให้

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

เป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

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

และหลากหลาย 
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเปิดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเร ียนร ู ้และอย ู ่ร ่วมก ันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย 
- กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของ

นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหร ียญทอง รางว ัลสถานศ ึกษายอดเย ี ่ ยมประ เภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจำปีการศึกษา 
2557 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
2. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 
2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 
3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขต    
บุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน 
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. โรงเร ียนบ ุญวาทย์ว ิทยาลัย จ ัดการเร ียนการสอน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ 
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ English Program 

ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
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7. โรงเรียนบุญวาทย์ว ิทยาลัย ได้ร ับพระราชทานป้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ประจำปี 2557 
8. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานประจำปี 
2557 จากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 
9. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอด 
นิยมที ่ม ีน ักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป ็นจำนวนมาก                     
มี ชื ่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย อยู่ลำดับที่ 6  
10. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาและ
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการ
คัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียนบรรลุผลเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ทำ
ให้ผู้เรียนได้รับรางวลัต่าง ๆ เปน็จำนวนมากจากการ
ประกวดแข่งขันทั้งในระดับจงัหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลก 
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
4. ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

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

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
แผนปฏิบัติการที่ 1 : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

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

1. เพ่ือทบทวนการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าแบบสห 
วิทยาการ (Independent Study : IS) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการ

บันได 5 ขั้น  
2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น

ระหว่างครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืนให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้ทบทวนการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ 
หรือ 

เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  
5. เพ่ือทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทาง 

เดียวกัน 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

  แผนปฏิบัติการที่ 2 : สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนต่างๆที่เป็นพลังงานที่สะอาด  
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2. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ฉลาด
กิน 

ฉลาดอยู่และการเลือก หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการขยายผลไปสู่
ครอบครัว ชุมชน และเพ่ือนนักเรียน 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติการที่ 3 : สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค์ 

1. ภายในโรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. อาคารสถานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
แผนปฏิบัติการที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ
และควา 

มั่นคงในการดำเนินชีวิต  
2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน
การ 

จัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และ 

มีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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ส่วนที่ 4 
มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
ด้านความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม 
กระบวนการดำเนินงาน 

การดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ คือ ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ  เกิดจากโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งปรากฏอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของโรงเรียน  

1. การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 
2. การพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการ และคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล                     

ด้วยกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ และกิจกรรมบันได 5ขั้น(IS1-IS3) 
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ผลที่เกิด 
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ผลงานความโดดเด่นของสถานศึกษา  
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบ คู่ คุณธรรม 

ปี 2560 
 1. เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560               
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นายกิตติภูมิ เรือนสอน ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560               
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. นางสาวนุชวรา  มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช  ไชยราช ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2560 
 4. นางสาวนุชวรา  มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช  ไชยราช ได้รับรางวัล Prime Minister’s 
Youth science Award 2017 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. นางสาวชุต ิมา ไชยยากูล ได้ร ับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ปีการศึ กษา 2560 
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 6. เด็กชายพรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ  ด้านวิชาการ คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา    
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 
 7. นายกิตติภูมิ  เรือนสอน  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับโล่รางวัลจากศาสตราจารย์กิตติ
คุณ ดร.วิษณุ เครืองาม วันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 
 8. เด็กหญิงพิมณภัทร์  ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                     
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 9. นางสาวอาณิก้า  ฮอร์แมน ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
ด ้านศิลปว ัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ร ับประทานรางว ัลจากพระเจ ้าวรวงศ์เธอ                       
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 10. นางสาวชุติมา ไชยยากูล ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ด ้านศิลปว ัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ร ับประทานรางว ัลจากพระเจ ้าวรวงศ์เธอ                    
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 11. นางสาวกัณฐิกา  สุวรรณอัตถ์  ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 12. นายกานต์  เตียสกุล, นายบรรพต  มามิ่ง,  นายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ และนางสาวรักษณาลี    
ช ้ำเกต ุ  นางสาวพรนภัส   ทาจ ินา  ได ้ร ับรางว ัล รองชนะเล ิศอ ันด ับ 1  ระด ับภาคเหนือ                              
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 
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 13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินละปะ ,เด็กหญิงอริยพร  พุทธวงศ์ ,เด็กหญิงวรัญญา เชิงดี                     
และเด็กหญิงภาสินี  หอมนาน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ   การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 
 14. นางสาวพิมพกานต์ สาปคำ และนายณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ระดับภาคเหนือ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรยีน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 15. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์ และเด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่                 
1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2560 
 16. นายวช ิรว ิทย์  ดอนดี , นางสาวชุต ิมา ไชยยากูล , นางสาวธัญญารัตน์  ร ื ่นเร ิง,                        
นางสาวชมดาว  ทิพย์ศรีจันทร์ และนางสาวเพ็ญพิชา น้อยเครือ จัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์จาก                 
สวนพฤกษ์ สานสัมพันธ์ภ ูม ิป ัญญา ส ืบสานงานตามรอยพ่อ  ได ้ร ับรางว ัลโรงเร ียนต้นแบบ                      
ภายใต ้แนวคิด “ตามรอยพ่อของแผ่นด ิน ด ้วยภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น จากสวนพฤกษศาสตร์”                      
โครงการประกวด Bio Gang Challenge 2017 จัดโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 
 17. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ - แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ สู่สากล ในงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ          
ง าน  Yi- Lan Internation Children’s Folklore  & Folkgame  Festival ประ เทศ ไต ้ ห วั น                 
ระหว่างวันที่ 2 ถึง 15  สิงหาคม 2560  (ครู 3 คน นักเรียน 7 คน รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ) 
 
ปี 2561 
 1. เด็กหญิงวิภาวี เถียรหนู ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561                
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นายธนดล ชมภ ูจ ันทร์  ได ้ร ับรางว ัลน ักเร ียนพระราชทาน ป ีการศ ึกษา 256 1                     
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เด็กหญิงว ิภาวี เถียรหนู ได้ร ับรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้าเพชรรัตน ปีการศึกษา 2561 
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 4. เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
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 5. เด็กหญิงพาขวัญ ผันผาย ได้รับรางวัลคนดีศรีบุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ด ้านศิลปว ัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ร ับประทานรางว ัลจากพระเจ ้าวรวงศ์เธอ                      
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 6. นายภูชนะ ชาวดง ได ้ร ับรางว ัลคนดีศร ีบ ุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาต ุ
 7. นายบรรพต มามิ ่ง   ได้ร ับรางวัลคนดีศรีบ ุญวาทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ                 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 8. นางสาวณ ัฏฐณ ิชา อ ินละปะ ,นางสาวอร ิยพร  พ ุทธวงศ์ ,นายบรรพต มามิ่ ง                    
และนายณัฐวุฒิ ตุ ้ยสืบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 
 9. เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร์,เด็กหญิงภัทรพร ลาดปาละ,เด็กหญิงแพรวเพชร                 
เพ็ชรสวัสดิ์ และเด็กหญิงพิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ 
และรางว ัลชมเชย  ระด ับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระด ับม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  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 
ง า น  XXV. SUMMERFEST International Folklore Festival and Folk Art Fair ณ  เ ม ื อ ง 
SZÁZHALOMBATTA-RÁCKEVE-TÖKÖL ประเทศฮังการี  ระหว่างวันที่ 12 ถึง 22 สิงหาคม 2561 
(ครู 7 คน นักเรียน 25 คน รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ) 
 11. นางสาวสุภัทราภรณ์  ศรีชลายนต์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขัน                    
อ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 
ประจำปี 25621 
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ปีการศึกษา 2562 
 1. นายพิศวัสต์ วรรณฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 เจ้าของภาพวาดที่ได้รับการ
คัดเลือก “ให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย
เข้ารับรางวัลและร่วมแสดงผลงาน ในเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ครั ้งที ่ 20 (The 20th 
International High School Arts Festival “On top of the world”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
ณ National Art Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 2. นางสาวชุติมา ไชยยากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู ้ทำ
ค ุณประโยชน ์ต ่อกระทรวงว ัฒนธรรม ร างว ัล “ ว ัฒนคุณาธร” ประเภทเด ็กและเยาวชน                      
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องและ
เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดด
เด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ               
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ช ุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื ่อว ันที ่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่               
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 3. เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง        
ระดับมัธยมศึกษาปีที ่   1-3 โครงการธนชาต  ร ิเร ิ ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั ้งที ่  48                        
ประจำปี 2562 
 4. นางสาวธนภรณ์ ไชยช ุมภู ,นางสาวธ ิญาดา อาษาก ุล ,นางสาวศ ุภ ิสรา ป ัญด ิษฐ์                         
และนางสาวกนกพร ขุนบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ และรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการธนชาต  ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 
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ภาคผนวก ก 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  4 (ร้อยละ 82) 
444331 151626 59526 25474 25528 117612 4.36 4 

ดีเลิศ 
(87.28) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1   62.89 21.46 8.43 3.61 3.61 - 87.28 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 82) 

368138 71958 18933 4791 2117 116882 4.72 5 
ยอดเยี่ยม 
(94.31) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.2   79.01 15.44 4.06 1.03 0.45 - 94.31 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 82) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.54 90.79 
5 (ยอดเยี่ยม 

(90.79) 
สูงกว่า 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดคำนวณ 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  4 (ร้อยละ 83) 
74316 24498 10343 4393 4062 117612 4.37 4 

ดีเลิศ 
(87.31) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1   63.19 20.83 8.79 3.74 3.45 - 87.31 

1.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 82) 

71300 27210 9455 4297 5393 117655 4.32 4 
ดีเลิศ 

(86.30) 
สูงกว่า 

 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2   60.60 23.13 8.04 3.65 4.58 - 86.30 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 82) 

70929 25498 11527 5075 4785 117814 4.30 4 
ดีเลิศ 

(85.92) 
สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3   60.20 21.64 9.78 4.31 4.06 - 85.92 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 83) 
76388 24853 8798 3938 3722 117699 4.41 4 

ดีเลิศ 
(88.25) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4   64.90 21.12 7.47 3.35 3.16 - 88.25 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 82) 
72772 26486 10566 4262 4059 118145 4.35 4 

ดีเลิศ 
(87.03) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5   61.60 22.42 8.94 3.61 3.44 - 87.03 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ตอ่งานอาชีพ 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 83) 
78626 23081 8837 3509 3507 117560 4.44 4 

ดีเลิศ 
(88.89) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6   66.88 19.63 7.52 2.98 2.98 - 88.89 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1.1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 82) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.36 87.28 
4 

ดีเลิศ 
(87.28) 

สูงกว่า 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  4 (ร้อยละ 85) 
92121 18238 4674 1298 551 116882 4.71 5 

ยอดเยี่ยม 
(94.24) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1   78.82 15.60 4.00 1.11 0.47 - 94.24 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 
90373 19032 5247 1141 507 116300 4.70 5 

ยอดเยี่ยม 
(93.99) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2   77.71 16.36 4.51 0.98 0.44 - 93.99 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา รหัสวิชา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 86) 
92058 17907 4742 1094 550 116351 4.72 5 

ยอดเยี่ยม 
(94.35) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3   79.12 15.39 4.08 0.94 0.47 - 94.35 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 
93586 16781 4270 1258 509 116404 4.73 5 

ยอดเยี่ยม 
(94.65) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4   80.40 14.42 3.67 1.08 0.44 - 94.65 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1.2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.72 94.31 
5 

ยอดเยี่ยม 
(94.31) 

สูงกว่า 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ  

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถาน 
ศึกษากำหนดชัดเจน 

153 40 2 0 0 195 4.77 
5 

ยอดเยี่ยม 
(95.49) 

 
สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.1 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 87) 

78.46 20.51 1.03 0.00 0.00 - 95.49 

2.2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 133 59 3 0 0 195 4.67 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.33) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 
68.21 30.26 1.54 0.00 0.00 - 93.33 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.3 

ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

136 55 4 0 0 195 4.68 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.54) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.3 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 

69.74 28.21 2.05 0.00 0.00 - 93.54 

2.4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวชิาชีพ 

129 62 4 0 0 195 4.64 
5 

ยอดเยี่ยม 
(92.82) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.4 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 87) 
66.15 31.79 2.05 0.00 0.00 - 92.82 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

109 84 2 0 0 195 4.55 
5 

ยอดเยี่ยม 
(90.97) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.5 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 
55.90 43.08 1.03 0.00 0.00 - 90.97 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

106 80 9 0 0 195 4.50 
4 

ดีเลิศ 
(89.95) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.6 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 84) 
54.36 41.03 4.62 0.00 0.00 - 89.95 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.63 92.68 
5 

ยอดเยี่ยม 
(92.68) 

สูงกว่า 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ 
จริง และสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

132 65 1 0 0 198 4.66 
5 

ยอดเยี่ยม 
(93.23) 

สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 
66.67 32.83 0.51 0.00 0.00 - 93.23 

3.2 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

102 93 3 0 0 198 4.50 
5 

ยอดเยี่ยม 
(90.00) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 86) 
51.52 46.97 1.52 0.00 0.00 - 90.00 

3.3 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 118 77 3 0 0 198 4.58 
5 

ยอดเยี่ยม 
(91.62) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 
59.60 38.89 1.52 0.00 0.00 - 91.62 

3.4 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

116 80 2 0 0 198 4.58 
5 

ยอดเยี่ยม 
(91.52) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 
58.59 40.40 1.01 0.00 0.00 - 91.52 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถี่แต่ละระดบัคุณภาพตัวบง่ชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อน 
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

106 86 6 0 0 198 4.51 
5 

ยอดเยี่ยม 
(90.10) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 84) 
53.54 43.43 3.03 0.00 0.00 - 90.10 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่3 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 85) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.56 91.29 
5 

ยอดเยี่ยม 
(91.29) 

สูงกว่า 
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ภาคผนวก ข 
ผลการจัดการศึกษา 

 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษา และได้ผลการ

ดำเนินการจัดการศึกษา ในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีทั้งหมด 3,989 คน 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 334 352 686 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 347 377 724 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 311 380 691 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 247 393 640 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 389 643 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 238 367 605 

รวมทั้งหมด 1,731 2,258 3,989 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตารางที่ 15 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP) 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2562 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 15 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 16 27 

รวมทั้งหมด 39 46 85 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามโครงการพิเศษ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP)  ปีการศึกษา 2562

ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่  16 แสดงจำนวนน ักเร ียน(ข ้อม ูลท ั ่วไป) จำแนกตามโครงการพ ิ เศษ                          
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 22 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 27 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 24 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 20 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 16 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 13 28 

รวมทั้งหมด 70 122 193 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2562

ชาย

หญิง

รวม



67 
 

ตารางท่ี 17 แสดงจำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จำแนกตามโครงการพิเศษทาง
คณิตศาสตร์                           

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 17 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 22 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 19 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 17 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 15 26 

รวมทั้งหมด 93 103 196 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562

ชาย

หญิง

รวม
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ตารางที่  18 แสดงจำนวนน ักเร ียน(ข ้อม ูลท ั ่วไป) จำแนกตามโครงการพ ิ เศษ                          
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน โครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2562 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 8 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 13 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 12 29 

รวมทั้งหมด 54 33 87 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2562

ชาย

หญิง

รวม
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 ตารางท่ี 19 แสดงจำนวนนักเรียนเข้าเลือกเรียนกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชุมนุม Speech ม.ตน้ 11 11 0 
Crossword Games ม.ปลาย 55 55 0 
Art For all 17 17 0 
English Corner 39 39 0 
I30903 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม 44 44 0 
IS 42 42 0 
Love reading 13 13 0 
Meeting Art 13 13 0 
ก 30911ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย 20 20 0 
ก21923 ชุมนุมปักริบบิน้แสนสวย 46 46 0 
ก21925 5 5 0 
ก22925 9 9 0 
ก23929 46 46 0 
ก31905 ผู้บำเพ็ญประโยชน ์ 3180 3180 0 
ก31915 29 29 0 
ก31923 414 414 0 
ก31923 คอมพิวเตอร์ม.ปลาย 11 11 0 
ก31925 11 11 0 
ก31929 29 29 0 
ก32915 28 28 0 
ก32923 2 2 0 
ก33915 28 28 0 
การงานอาชีพ 26 26 0 
การนำความรูไ้ปใชบ้ริการสังคม (IS) 294 294 0 
กิจกรรมชุมนุม 2 2 0 
กิจกรรมชุมนุม Happy English ม.5 (ก32925) 10 10 0 
กิจกรรมชุมนุม Happy English ม.6 (ก33925) 29 29 0 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1771 1771 0 
กิจกรรมเนตรนารี 1330 1330 0 
กิจกรรมแนะแนว 1981 1972 9 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 285 285 0 
กิจกรรมยุวกาชาด 2078 2078 0 
กิจกรรมลูกเสือ 3254 3254 0 
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กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ขับร้อง 20 20 0 
คณิตศาสตร ์ 25 25 0 
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 12 12 0 
คุณธรรมกับสาธารณประโยชน์ 40 40 0 
เคมีคำนวณ ม.ต้น 12 12 0 
ชุนุมคุ้มครองผู้บริโภค 78 78 0 
ชุมนุม English from songs 22 22 0 
ชุมนุม Smart science 86 86 0 
ชุมนุมinternet 15 15 0 
ชุมนุมคณิตศาสตร ์ 200 199 1 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น 33 33 0 
ชุมนุมจิตอาสา 20 20 0 
ชุมนุมชา่งในบ้าน 14 14 0 
ชุมนุมดนตรีไทย-พืน้เมือง 12 12 0 
ชุมนุมท่องโลกธุรกิจ 7 7 0 
ชุมนุมทักษะภาษาไทย 102 102 0 
ชุมนุมเทเบิลเทนนสิ 91 91 0 
ชุมนุมนักกัฏวิทยารุ่นเยาว์ 14 14 0 
ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ 16 16 0 
ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 18 17 1 
ชุมนุมนักฟสิิกส์รุ่นเยาว์ 13 13 0 
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 16 16 0 
ชุมนุมบาสเกตบอล 64 64 0 
ชุมนุมประวัติศาสตร์ 86 86 0 
ชุมนุมพิมพ์ดีด 62 62 0 
ชุมนุมภาษาไทย 30 30 0 
ชุมนุมภาษาลา้นนา (คำเมือง) 23 23 0 
ชุมนุมรักษ์นิติศาสตร ์ 35 35 0 
ชุมนุมเรารักโรงเรียน 25 25 0 
ชุมนุมเศรษฐศาสตร ์ 4 4 0 
ชุมนุมสงัคม 24 24 0 
ชุมนุมสงัคมศึกษา 24 24 0 
ชุมนุมสัตววิทยา ม.ต้น 14 14 0 
ชุมนุมหนอนหนงัสือ 62 60 2 
ชุมนุมหมากกระดาน crossword 54 54 0 
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กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชุมนุมอักษรเบรลล ์ 14 14 0 
ดนตรีสากล 16 16 0 
ทักษะภาษาไทย 51 51 0 
นักสะสม ม.ตน้ 30 30 0 
ปริศนาอักษรไขว ้ 171 171 0 
พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 12 12 0 
พับกระดาษม.ตน้ 18 18 0 
เรารักษ์ต้นไม ้ 32 32 0 
ลูกปัดรัดใจ 12 12 0 
วอลเลย์บอล 71 71 0 
ศิลปะการแสดง 21 21 0 
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 31 31 0 
สิ่งประดษิฐ์จากขวดน้ำพลาสติก 13 13 0 
เสริมวิชาการ 14 14 0 
อบรมนักเรียนประจำชั้น ม6/6 81 81 0 
โฮมรูม 42 42 0 

 
ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชุมนุม Speech ม.ตน้ 15 15 0 
English from songs 13 13 0 
Art For all 13 13 0 
Crossword Games ม.ปลาย 53 53 0 
English Corner 35 35 0 
Love Reading ม.ต้น 36 36 0 
Meeting Art 12 12 0 
เเนะเเนว 20 20 0 
ก22903บำเพ็ญประโยชน ์ 3450 3450 0 
ก33912ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย 17 17 0 
ก20926 25 25 0 
ก21924 5 5 0 
ก21924 ชุมนุมปักริบบิน้แสนสวย 23 23 0 
ก22924 7 7 0 
ก22926 2 2 0 
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กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ก23930 46 46 0 
ก31916 30 30 0 
ก31924 4 4 0 
ก31924 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 8 8 0 
ก31926 11 7 4 
ก31930 30 30 0 
ก32916 29 29 0 
ก32930 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 88 88 0 
ก33916 28 28 0 
ก33926 11 11 0 
การเขียนตัวอักษรด้วยปากกาสปีคบอล 13 13 0 
การงานอาชีพ 25 25 0 
การนำความรูไ้ปใชบ้ริการสังคม (IS) 164 164 0 
กิจกรรมชุมนุม 25 25 0 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1858 1858 0 
กิจกรรมเนตรนารี 1696 1696 0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 152 152 0 
กิจกรรมยุวกาชาด 104 104 0 
กิจกรรมลูกเสือ 1670 1670 0 
กิจกรรมสี่เหล่า 311 311 0 
ขับร้อง 18 18 0 
ขับร้อง ทำนองเสนาะ 3 3 0 
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 12 12 0 
คิดเลขเร็ว 7 7 0 
จริยธรรม ม.ปลาย 17 17 0 
ชุมนุม Smart science 86 86 0 
ชุมนุมinternet 15 15 0 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 33 33 0 
ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 87 87 0 
ชุมนุมเครื่องบินเล็กบงัคับวิทยุ 20 20 0 
ชุมนุมจิตอาสา 19 19 0 
ชุมนุมชา่งในบ้าน 20 20 0 
ชุมนุมดนตรีไทย-พืน้เมือง 24 24 0 
ชุมนุมท่องโลกธุรกิจ 24 24 0 
ชุมนุมทักษะภาษาไทย 51 51 0 
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กิจกรรม 
จำนวน จำนวนนักเรียนตามผล 
นักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชุมนุมเทเบิลเทนนสิ 126 126 0 
ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ 11 11 0 
ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ 8 8 0 
ชุมนุมนักธรณีวทิยารุ่นเยาว์ 3 3 0 
ชมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 10 10 0 
ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 20 20 0 
ชุมนุมนักฟสิิกส์รุ่นเยาว์ 9 9 0 
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 216 192 24 
ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 5 5 0 
ชุมนุมบาสเกตบอล 52 52 0 
ชุมนุมประดิดประดอย 19 19 0 
ชุมนุมประวัติศาสตร์ 65 65 0 
ชุมนุมพระราชนพินธ์ ร.6 11 11 0 
ชุมนุมพิมพ์ดีด 46 46 0 
ชุมนุมภาษาลา้นนา (คำเมือง) 13 13 0 
ชุมนุมเยาวชนยอดนักพูด 5 5 0 
ชุมนุมเรารักโรงเรียน 25 25 0 
ชุมนุมสงัคม 21 21 0 
ชุมนุมสงัคมศึกษา 21 21 0 
ชุมนุมสัตววิทยา ม.ต้น 18 18 0 
ชุมนุมสิง่แวดล้อมกับการพฒันาท้องถิ่น 9 9 0 
ชุมนุมหนอนหนงัสือ 78 78 0 
ชุมนุมห้องสมุด 12 12 0 
ชุมนุมอักษรเบรลล ์ 18 18 0 
ชุมนุหมากกระดาน Crossword 53 53 0 
ชุมนุามคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 31 31 0 
ดนตรีสากล 21 21 0 
ทักษะภาษาไทย 51 51 0 
นักปักษีวิทยารุ่นเยาว ์ 12 12 0 
นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 10 10 0 
นักสะสม ม.ตน้ 55 55 0 
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และงานแนะแนวได้ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 ตารางท่ี 20 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ สถาบันการศึกษา จำนวนคน ร้อยละ 
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 615 89.00 
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 0.14 
3 โรงเรียนอัสสัมชัญ 3 0.43 
4 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 49 7.09 
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 9 1.30 
6 โครงการ วมว 1 0.14 
7 โรงเรียนอรุโณทัย 1 0.14 
8 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์มทร 7 1.01 
6 อ่ืนๆ 5 0.72 

รวม 691 100.00 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
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ติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามผลร้อยละนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

 ตารางท่ี 21 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่ สถาบันการศึกษา จำนวนคน ร้อยละ 
1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 15 2.48 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 28 4.63 
3 มหาวิทยาลยัมหิดล 11 1.82 
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุ 1 0.17 
5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 18 2.98 
6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 1.98 
7 มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 0.50 
8 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 307 50.74 
9 มหาวิทยาลยัพะเยา 27 4.46 
10 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 17 2.81 
11 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 21 3.47 
12 มหาวิทยาลยันเรศวร 22 3.64 
13 มหาวิทยาลยัราชภัฎ 15 2.48 
14 มหาวิทยาลยัต่างๆ 51 8.43 
15 โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบนั 25 4.13 
16 ต่างประเทศ/อืน่ๆ 32 5.29 

รวม 605 100.00 
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และติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามร้อยละนักเรียนเข้าเรียนตามคณะของนักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 
2562 

ตารางท่ี 22 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2562 

ที่ คณะ จำนวน ร้อยละ 
1 แพทยศาสตร ์ 20 3.31 

2 ทันตแพทยศาสตร ์ 1 0.17 
3 สัตวแพทยศาสตร ์ 4 0.66 

4 เภสัชศาสตร ์ 14 2.31 

5 เทคนิคการแพทย์ 23 3.80 
6 พยาบาลศาสตร ์ 20 3.31 

7 วิศวกรรมศาสตร์  70 11.57 
8 วิทยาศาสตร ์ 43 7.11 

9 ศิลปกรรมศาสตร ์ 24 3.97 
10 เกษตรศาสตร์ 11 1.82 

11 ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 34 5.62 
12 มนุษยศาสตร์ 33 5.45 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
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ที่ คณะ จำนวน ร้อยละ 

13 การสื่อสารมวลชน 17 2.81 
14 บริหารธุรกิจ 98 16.20 

15 เศรษศาสตร ์ 40 6.61 
16 รัฐศาสตร ์ 6 0.99 

17 นิติศาสตร ์ 28 4.63 
18 วิจิตรศิลป ์ 4 0.66 

19 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 11 1.82 

20 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 9 1.49 
21 อ่ืน ๆ 95 15.70 

รวม 605 100.00 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ 
ปีการศึกษา 2562
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ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อนักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

รายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น/จำนวน ชื่อ - นามสกุล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 9 คน 

เด็กหญิง ญาณิดา  ธรรมสอน 
เด็กหญิง ธวัลหทัย  แลกันทะ 
เด็กหญิง ฐิติชญา  เทียมถนอม 
เด็กชาย ภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว 
เด็กชาย กิตติ  ช่อไชยกุล 
เด็กชาย ธนกฤต  สมฤทธิ์ 
เด็กชาย ก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ 
เด็กหญิง ณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย 
เด็กชาย ภพธร  อนุสรณ์นรการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 8 คน 

นางสาว ฉัตรณภัทร ์ ทินอยู่ 
นาย ธนราชนัย์  สูงติวงค ์

นางสาว จิรัชญา ชินวณชิัย 
นาย ปุณณวัฒน์  เสริมสุข 
นาย นัฐพงษ์  บุญสละ 

นางสาว ธัชพรรณ  วรรณาลัย 
นาย ชุติพนธ์  บุญนำมา 
นาย ธนัช  พงษ์เลาหพันธุ ์
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ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของภาคเรียน 1 – 2 ปกีารศึกษา 

2562 
 
 

 

 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิท่ี 8 แสดงร้อยละจ านวนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
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แผนภูมิท่ี 9 แสดงร้อยละจ านวนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2562 

 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562
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แผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
นวัตกรรม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

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

 ตารางที่  24 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 

จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับ
พฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1 ด้านอารมณ ์ 95.03 4.97 0.00 0.00 0.00 
2 ด้านความประพฤติ / เกเร 98.85 1.15 0.00 0.00 0.00 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 97.96 2.04 0.00 0.00 0.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 85.2 14.8 0.00 0.00 0.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 95.98 4.02 

6 
ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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 ตารางที่  25 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 
จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับพฤตกิรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1 ด้านอารมณ ์ 98.21 1.79 0.00 0.00 0.00 
2 ด้านความประพฤติ / เกเร 99.60 0.40 0.00 0.00 0.00 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 97.34 2.66 0.00 0.00 0.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 89.38 10.62 0.00 0.00 0.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 97.08 2.92 

6 
ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

94.09 5.58 0.33 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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ตารางท่ี  26  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 

จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับ
พฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1 ด้านอารมณ ์ 100 0 0.00 0.00 0.00 
2 ด้านความประพฤติ / เกเร 99.93 0.07 0.00 0.00 0.00 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 99.54 0.46 0.00 0.00 0.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.27 0.73 0.00 0.00 0.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 99.07 0.93 

6 
ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

99.47 0.46 0.07 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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ตารางที่  27  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 

จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับ
พฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1 ด้านอารมณ ์ 98.25 1.75 0.00 0.00 0.00 
2 ด้านความประพฤติ / เกเร 100 0 0.00 0.00 0.00 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 99.68 0.32 0.00 0.00 0.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 94.58 5.42 0.00 0.00 0.00 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 0.00 99.12 0.88 

6 
ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

97.53 2.47 0 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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ตารางที่  28 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 

จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับ
พฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1  ด้านอารมณ ์ 98.73 1.27 0.00 0.00 0.00 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 100 0 0.00 0.00 0.00 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธิสั้น 99.15 0.85 0.00 0.00 0.00 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 95.86 4.14 0.00 0.00 0.00 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 0.00 99.49 0.51 

6 
 ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

98.82 1.10 0.08 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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ตารางท่ี  29  แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรม 

จำนวนคน/ร้อยละ ของแต่ละระดับ
พฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
มี

ปัญหา 
มีจุด
แข็ง 

ไม่มีจุด
แข็ง 

1  ด้านอารมณ ์ 100 0 0.00 0.00 0.00 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 100 0 0.00 0.00 0.00 
3  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธิสั้น 99.93 0.07 0.00 0.00 0.00 
4  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.57 0.43 0.00 0.00 0.00 
5  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.00 0.00 0.00 100 0 

6 
 ด้านอารมณ์ ดา้นสมาธิ ดา้นพฤติกรรม หรือ
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

99.57 0.29 0.14 0.00 0.00 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ปกติ เสี่ยง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ธรรมชาติ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

95.61

95.17

94.9
95

95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7

ภาคเรีนที่ 1 ภาคเรีนที่ 2

แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562

จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

79.65

89.27

70

75

80

85

90

ภาคเรีนที่ 1 ภาคเรีนที่ 2

แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

 ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2562 
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82

ภาคเรีนที่ 1 ภาคเรีนที่ 2

แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมนิด้านความภาคภมูิใจในความเป็นไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

92.62

97.31

90

92

94

96

98

ภาคเรีนที่ 1 ภาคเรีนที่ 2

แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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นวัตกรรม 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

รูปภาพที่ 2 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
ข้อมูลแสดงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562

13.21

29.84

9.19
12.39

7.87
3.27

13.62

6.52 4.09

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

ภา
ษา

ไท
ย

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

คณ
ิตศ

าส
ตร

์

สัง
คม

ศึก
ษา

สุข
ศึก

ษา
 แ

ละ
พล

ศึก
ษา

ศิล
ปะ

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ยี

งา
นแ

นะ
แน

ว

แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
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ข้อมูลการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบนิทศ หมายเลข 1 แบบนิเทศ หมายเลข 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

21

36

29

23

28

8 9

13

38

6

21

37

29

24

29

10 9

13

39

6

21

36

29

23

28

8 9

13

38

6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

ภา
ษา

ไท
ย

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

คณ
ิตศ

าส
ตร

์

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 
ก

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 
ข

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

สุข
ศึก

ษา
ฯ

กล
ุ่มส

าร
ะศิ

ลป
ะ

กล
ุ่มส

าร
ะฯ

กา
รง

าน
อา

ฃีพ
ฯ

งา
นแ

นะ
แน

ว

แผนภูมิที่ 26 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบนิเทศ หมายเลข 1 แบบนิเทศ หมายเลข 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
รูปภาพที่ 3 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ข้อมูลบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศกึษา และแหล่ง

เรียนรู ้
ปีการศึกษา 2562 

 
ข้อมูลบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิที่ 27 แสดงจ านวนบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
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แผนภูมิที่ 28 แสดงจ านวนบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคาะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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นวัตกรรมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

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

 
รูปภาพที่ 7 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat นวัตกรรมความโดดเด่นของโรงเรียนบุญวาทย์

วิทยาลัย(กระบวนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม) 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

1.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ

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

1.3 เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้นำในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียงเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด ผลิตอย่าง

สร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. นักเรียนมีความสามารถด้านทางเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้               

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

1.4 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 51 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

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

1 นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 

2 นายนายพลัลภ จอมขันเงิน ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ รองประธานกรรมการ 

3 พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ รองประธานกรรมการ 

4 นายบุญเลิศ แสนเทพ ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6 นายวีระ ธีระวงศ์สกุล ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้แทนผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8 นายเกรียงเดช สุทธภักติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

9 นายบริบูรณ ์ บุญยู่ฮง ผู้แทนผูป้กครอง กรรมการ 

10 พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

11 พระครูสุวิมลธรรมานสุิฐ  ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

12 พระครูสิริรัตนโสภิต   ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

13 นายสุรัตน ์ ขัตติยากุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

14 นายสงิห์คำ สอนแปง ผู้แทนครู กรรมการ 

15 นายพลูศักดิ์ จิตสว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
2..2 ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

1 นายบริบูรณ ์ บุญยู่ฮง ประธาน 

2 พ.อ.ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองประธาน คนที่ 1 

3 นางสุจิตรา อาจิริยะ รองประธาน คนที่ 2 

4 นางนงลักษณ ์ สุวรรณวิชิตกุล คณะกรรมการกลาง 

5 นายไพโรจน ์ สมบัติใหม่ คณะกรรมการกลาง 

6 นายนพดล สันเทพ ปฏิคม 

7 นางสีธุคนธ ์ พวงเรือนแก้ว นายทะเบียน 

8 นางสายฝน โนปงิ ประชาสัมพนัธ ์

9 นางณษมา เกิดนวล ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ ์

10 นายสราวุฒ ิ สายทา เหรัญญิก 

11 น.ส.อุมาภรณ์ โพธิ์สวา่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก 

12 นางกุลธดิา นาถะพนิธ ุ เลขานุการ 

13 นางวรัญยา ใจมูล ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. ทำเนียบและข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
3.1 ทำเนียบผู้บริหาร 

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

2450 - 2455 นายเสริม 
จันทร์เรือง (ขุนประพุทธนิติ
สาร) 

ครูใหญ่ 

2455 - 2460 นายระไว อรุณศรี (หลวงสุนทรเลข) ครูใหญ่ 
2460 นายถนอม จิราพันธ์ ครูใหญ่ 

2460 - 2465 นายทองอยู่ (ขุนอักษรสิทธิ์) ครูใหญ่ 
2465 - 2470 นายขุน มีนะนันท์ ครูใหญ่ 
2470 - 2475 นายถนอม วิเศษสมุน (ขุนวิชากิจพิสันท์) ครูใหญ่ 
2475 - 2478 นายจรัล สุขเกษม ครูใหญ่ 
2478 - 2480 นายพันธ์ รัติกนก ครูใหญ่ 
2480 - 2486 นายวัน บุญฤทธิ์ ครูใหญ่ 
2486 – 2487 นายระบิล สีตะสุวรรณ ครูใหญ่ 
2487 - 2491 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ ครูใหญ่ 
2491 - 2495 นายโชติ สุวรรณชิน ครูใหญ่ 
2495 - 2499 นายถิ่น รัติกนก อาจารย์ใหญ่ 
2499 - 2505 นายเฟ้อ พิริยะพันธ์ อาจารย์ใหญ่ 
2505 - 2516 นายสุเชฏฐ ์ วิชชวุต อาจารย์ใหญ่ 
2516 - 2517 นายเจือ หมายเจริญ อาจารย์ใหญ่ 
2517 - 2522 นายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อำนวยการ 
2522 - 2532 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร ผู้อำนวยการ 
2532 - 2534 นายประสิทธิ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ 
2534 - 2536 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง ผู้อำนวยการ 
2536 - 2541 นายสาหร่าย แสงทอง ผู้อำนวยการ 
2541 - 2547 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการ 
2547 - 2549 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ 
2549 - 2555 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการ 
2555 – 2559 นายสาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการ 
2559 – 2562 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการ 
2562 - ปัจจุบัน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการ 
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3.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

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

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

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

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

4) ชื่อ – สกลุ : นายประกรณ์ ผันผาย  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 084-8046565     e- Mail : Prakorn_jom@hotmail.com 
รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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4. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลข้าราชการครแูละบุคลการทางการศกึษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 

บุคลากร 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ผู้บริหาร (คน) 5 5 5 
ครูผู้สอน (คน) 213 200 200 

ข้าราชการ(นักวิชาการ) (คน) 1 0 0 
ครูอัตราจ้าง (คน) 36 30 30 

ลูกจ้างประจำ (คน) 9 7 7 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ (คน) 80 86 86 

รวม (คน) 344 328 328 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 29 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - 2562
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 2) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครู มีจำนวน 2562 โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 205 
จำแนกตาม ตำแหน่ง/วิทยฐานะ,กลุ่มสาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา และบุคลากร(ลูกจ้างประจำ) จำนวน 7 คน 
ดังนี้ 

ตารางที่ 31 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

ที่ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ครูค.ศ.4 1 0 1 

2 ครูค.ศ.3 27 66 93 

3 ครูค.ศ.2 31 51 82 

4 ครูค.ศ.1 6 9 15 

5 ครูผู้ช่วย 0 14 14 
  รวม 65 140 205 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 30แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามวิทยฐานะ
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ตารางที่ 32 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 4 1 5 

2 งานแนะแนว 0 5 5 

3 ห้องสมุด 1 2 3 

4 ภาษาไทย 6 11 17 

5 วิทยาศาสตร ์ 11 27 38 

6 คณิตศาสตร ์ 12 17 29 

7 สังคมศึกษาฯ 3 16 19 

8 ศิลปศึกษา 5 5 10 

9 สุขศึกษาฯ 4 5 9 

10 การงานอาชีพฯ 11 21 32 

11 ภาษาตา่งประเทศ 8 30 38 

  รวม 65 140 205 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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ตารางที่ 33 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที ่ หมวด 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ปริญญาตรี 27 67 94 

2 ปริญญาโท 35 74 109 

3 ปริญญาเอก 2 0 2 

  รวม 64 141 205 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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ตารางที่ 34 แสดงจำนวนบุคลากร (ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามตำแหน่ง 

ที่ หมวด 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ช่างครุภัณฑ ์ 1 0 1 

2 ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ ์ 4 0 4 

3 ช่างไม ้ 1 0 1 

4 พนักงานขับรถยนต ์ 1 0 1 

รวม 7 0 7 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิท่ี 33 แสดงจ านวนบุคลากร (ลูกจ้างประจ า) จ าแนกตามต าแหน่ง 
ปีการศึกษา 2562
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 3) ข้อมูลพ้ืนฐานของครูอัตราจ้าง มีจำนวน 30 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ตารางที่ 35 แสดงจำนวนบุคลากร (ครูอัตราจา้ง) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ภาษาไทย 0 3 3 10.00 
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3 10.00 
3 วิทยาศาสตร์ 1 0 1 3.33 
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6 20.00 
5 สุขศึกษาฯ 1 0 1 3.33 
6 ศิลปศึกษา 1 2 3 10.00 
7 การงานอาชีพฯ 2 2 4 13.33 
8 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6 20.00 
9 งานแนะแนว 2 1 3 10.00 
  รวม 10 20 30 100.00 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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 4) ข้อมูลพื ้นฐานบุคลากร มีจำนวน 86 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากร (เจ้าหน้าที ่สำนักงาน)                     
จำนวน 40 คน และ บุคลากร (นักปฏิบัติการและแม่บ้าน) จำนวน 46 คน ดังนี้  

ตารางที่ 36 แสดงจำนวนบุคลากร (เจ้าหนา้ที่สำนักงาน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2 11 13 
2 กลุ่มบริหารอำนวยการฯ 3 10 13 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2 2 4 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 1 9 10 
  รวม 8 32 40 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 35 แสดงจ านวนบุคลากร (เจ้าหน้าที่ส านักงาน) 
จ าแนกตามกลุ่มบริหาร ปีการศึกษา 2562
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ตารางท่ี 37 แสดงจำนวนบุคลากร (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 0 0 0 
2 กลุ่มบริหารอำนวยการฯ 0 0 0 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 0 5 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 15 26 41 
  รวม 20 26 46 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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 5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางท่ี 38 แสดงจำนวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน 

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

รวม 205 100.00 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละของบุคลากรในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
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5. ข้อมูลนักเรียน 
 1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 3,989 คน 

ตารางท่ี 39 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 334 352 686 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 347 377 724 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 311 380 691 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 247 393 640 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 389 643 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 238 367 605 

รวมทั้งหมด 1,731 2,258 3,989 
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2) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก สว่นสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.07 
 5) จำนวนนักเรียนมภีาวะทุพโภชนาการ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 6) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ 3,989 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 7) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 8) สถิติการขาดเรียน  108 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74 
 9) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 10) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสตูร  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 691 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จำนวน  686 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.27 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จำนวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.86 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 605 คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน  599 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00 
   ประกอบอาชีพ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 

11) อัตราส่วนครูมัธยมต้น :  นกัเรียน = 1 : 20 คน 
อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรยีน = 1 : 20 คน 

12) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 3,989 คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 

13) จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
14) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,989คน คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา                

จำนวน 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง

สม่ำเสมอจำนวน จำนวน 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
17) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตร   

สถานศึกษา จำนวน 3,989 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 3,989 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 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 73.23 51.17 49.64 38.99 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 56.74 33.64 28.33 31.05 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 32.98 26.98 30.22 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

เฉลี่ย 60.26 37.76 32.92 32.58 
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แผนภูมิที่ 39 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.58 45.18 46.68 46.74 41.40 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 43.25 36.70 29.69 27.23 30.49 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 

เฉลี่ย 46.77 38.42 33.64 31.25 32.62 
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แผนภูมิที่ 40 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
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2) รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2561 - 2562 
ตารางที่ 42 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา  2562 

Mean SD. Mean SD. 
1 ภาษาไทย(91) 72.35 14.14 73.23 12.17 
4 ภาษาอังกฤษ(93) 43.08 18.49 51.17 18.30 
3 คณิตศาสตร์(94) 43.08 18.49 49.64 22.64 
4 วิทยาศาสตร์(95) 47.41 13.78 38.99 11.79 

เฉลี่ย 25.74 8.11 26.63 8.11 
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ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561 - 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา  2562 

Mean SD. Mean SD. 
1 ภาษาไทย(01) 66.88 12.77 58.58 12.98 
2 สังคมศึกษา(02) 44.98 8.75 45.18 9.18 
3 ภาษาอังกฤษ(03) 53.19 17.77 46.68 16.90 
4 คณิตศาสตร์(04) 57.77 27.17 46.74 25.42 
5 วิทยาศาสตร์(05) 46.04 17.02 41.40 17.16 

เฉลี่ย 33.61 10.44 29.82 10.21 
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ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 44 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มสูง กลุ่มกลาง กลุ่มต่ำ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 349 335 388 388 326 212 141 84 2,223 65.68 
2 คณิตศาสตร์ 1,250 492 597 586 606 359 350 96 4,336 67.46 
3 วิทยาศาสตร์ 955 450 461 383 358 230 120 63 3,020 74.47 
4 สังคมศึกษา 2,964 1,228 893 537 365 131 130 50 6,298 89.27 
5 สุขศึกษา 2,946 545 365 166 152 26 15 42 4,257 94.48 
6 ศิลปศึกษา 1,327 427 306 171 86 59 25 27 2,428 91.89 
7 การงานอาชีพฯ 2,927 574 430 241 176 74 106 51 4,579 91.11 
8 ภาษาอังกฤษ 694 291 379 271 308 191 168 270 2,572 63.57 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,317 295 275 194 151 79 110 71 2,492 83.51 
10 IS 307 125 92 52 62 25 32 6 701 82.17 

รวม 15,036 4,762 4,186 2,989 2,590 1,386 1,197 760 32,906 81.97 
ร้อยละ 45.69 14.47 12.72 9.08 7.87 4.21 3.64 2.31 100 81.97 

รวมกลุ่ม 26,973 2,590 3,343   
ร้อยละของกลุ่ม 81.97 7.87 10.16   
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แผนภูมิที่ 43 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
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ตารางที่ 45 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 

จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มสูง กลุ่มกลาง กลุ่มต่ำ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 770 559 462 254 150 82 60 93 2,430 84.16 
2 คณิตศาสตร์ 1,132 494 540 458 548 178 86 72 3,508 74.80 
3 วิทยาศาสตร์ 2,077 1,098 1,364 1,301 691 272 141 130 7,074 82.56 
4 สังคมศึกษา 1,812 795 562 288 118 90 82 109 3,856 89.65 
5 สุขศึกษา 1,714 94 26 13 6 6 1 22 1,882 98.14 
6 ศิลปศึกษา 1,663 156 79 54 18 16 7 31 2,024 96.44 
7 การงานอาชีพฯ 1,727 233 176 109 71 44 28 59 2,447 91.74 
8 ภาษาอังกฤษ 1,325 781 1,004 953 648 344 254 260 5,569 72.96 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,070 308 282 149 135 55 95 56 2,150 84.14 
10 IS 352 157 63 16 9 4 8 33 642 91.59 

รวม 13,642 4,675 4,558 3,595 2,394 1,091 762 865 31,582 83.81 
ร้อยละ 43.20 14.80 14.43 11.38 7.58 3.45 2.41 2.74 100 83.81 

รวมกลุ่ม 26,470 2,394 2,718   
ร้อยละของกลุ่ม 83.81 7.58 8.61   
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แผนภูมิที่ 44 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
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ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มสูง กลุ่มกลาง กลุ่มต่ำ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 700 397 440 353 245 95 102 23 2,355 80.25 
2 คณิตศาสตร์ 1,424 713 697 649 479 255 134 15 4,366 79.78 
3 วิทยาศาสตร์ 2,013 846 837 523 436 225 180 31 5,091 82.87 
4 สังคมศึกษา 3,176 851 750 469 335 111 100 4 5,796 90.51 
5 สุขศึกษา 4,015 289 163 66 50 30 25 5 4,643 97.63 
6 ศิลปศึกษา 2,350 351 203 77 50 25 28 7 3,091 96.44 
7 การงานอาชีพฯ 3,379 568 354 179 151 89 69 22 4,811 93.12 
8 ภาษาอังกฤษ 810 355 445 383 290 157 134 55 2,629 75.81 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,108 250 296 334 191 109 121 23 2,432 81.74 
10 IS 401 76 79 68 27 15 15 4 685 91.09 

รวม 19,376 4,696 4,264 3,101 2,254 1,111 908 189 35,899 87.57 
ร้อยละ 53.97 13.08 11.88 8.64 6.28 3.09 2.53 0.53 100 87.57 

รวมกลุ่ม 31,437 2,254 2,208   
ร้อยละของกลุ่ม 87.57 6.28 6.15   
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แผนภูมิที่ 45 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
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ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 

จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ

รายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

กลุ่มสูง กลุ่มกลาง กลุ่มต่ำ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 1,018 650 542 265 165 113 106 68 2,927 84.56 
2 คณิตศาสตร์ 797 370 636 647 645 248 100 38 3,481 70.38 
3 วิทยาศาสตร์ 2,438 1,141 1,447 1,232 760 317 147 76 7,558 82.80 
4 สังคมศึกษา 2,004 729 624 332 182 74 74 62 4,081 90.39 
5 สุขศึกษา 1,623 192 40 2 - 0 0 15 1,872 99.20 
6 ศิลปศึกษา 1,620 176 74 39 26 15 15 22 1,987 96.07 
7 การงานอาชีพฯ 2,236 335 222 102 54 20 30 37 3,036 95.36 
8 ภาษาอังกฤษ 1,561 803 992 915 596 264 199 154 5,484 77.88 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,072 256 313 173 130 71 118 48 2,181 83.17 
10 IS 408 97 67 26 19 - 5 20 642 93.15 

รวม 14,777 4,749 4,957 3,733 2,577 1,122 794 540 33,249 84.86 
ร้อยละ 44.44 14.28 14.91 11.23 7.75 3.37 2.39 1.62 100 84.86 

รวมกลุ่ม 28,216 2,577 2,456   
ร้อยละของกลุ่ม 84.86 7.75 7.39   
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แผนภูมิที่ 46 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
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4) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 211 461 1,524 2,197 69.37 
2 คณิตศาสตร์ 4 580 1,181 2,609 4,374 59.65 
3 วิทยาศาสตร์ 1 144 610 2,908 3,663 79.39 
4 สังคมศึกษา 3 2 132 6,348 6,485 97.89 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 124 272 4,114 4,512 91.18 
6 ศิลปศึกษา 1 - 105 2,470 2,576 95.89 
7 การงานอาชีพฯ 2 77 321 3,508 3,908 89.76 
8 ภาษาอังกฤษ 1 108 640 1,888 2,637 71.60 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 - 155 2,503 2,660 94.10 
10 IS 1 9 33 643 686 93.73 

รวม 18 1,255 3,910 28,515 33,698 84.62 
ร้อยละ 0.05 3.72 11.60 84.62 100.00  
รวมกลุ่ม 3.78 96.22 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 47 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
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ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 2 157 300 1,971 2,430 81.11 
2 คณิตศาสตร์ 28 229 857 2,394 3,508 68.24 
3 วิทยาศาสตร์ 28 59 736 6,251 7,074 88.37 
4 สังคมศึกษา 31 19 141 3,665 3,856 95.05 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 29 34 1,817 1,882 96.55 
6 ศิลปศึกษา 8 3 54 1,959 2,024 96.79 
7 การงานอาชีพฯ 6 147 153 2,141 2,447 87.49 
8 ภาษาอังกฤษ 11 240 1,122 4,196 5,569 75.35 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 - 79 2,070 2,150 96.28 
10 IS 1 13 12 616 642 95.95 

รวม 118 896 3,488 27,080 31,582 85.75 
ร้อยละ 0.37 2.84 11.04 85.75 100.00  
รวมกลุ่ม 3.21 96.79 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 

 

 
 

81.11 
68.24 

88.37 
95.05 96.55 96.79 

87.49 
75.35 

96.28 95.95 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ิตศ

าส
ตร

์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

สัง
คม

ศึก
ษา

สุข
ศึก

ษา

ศิล
ปศ

ึกษ
า

กา
รง

าน
อา

ชีพ

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ IS

แผนภูมิที่ 48 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
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ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย - 83 413 1,859 2,355 78.94 
2 คณิตศาสตร์ - 353 1,074 2,939 4,366 67.32 
3 วิทยาศาสตร์ - 179 844 4,068 5,091 79.91 
4 สังคมศึกษา - 1 385 5,410 5,796 93.34 
5 สุขศึกษาพลศึกษา - 65 211 4,367 4,643 94.06 
6 ศิลปศึกษา 1 - 88 3,002 3,091 97.12 
7 การงานอาชีพฯ - 201 467 4,143 4,811 86.12 
8 ภาษาอังกฤษ 1 220 512 1,896 2,629 72.12 
9 ภาษาต่างประเทศ - 8 22 2,402 2,432 98.77 
10 IS - 23 35 627 685 91.53 

รวม 2 1,133 4,051 30,713 35,899 85.55 
ร้อยละ 0.01 3.16 11.28 85.55   
รวมกลุ่ม 3.16 96.84 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 49 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
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ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 165 415 2,344 2,927 80.08 
2 คณิตศาสตร์ 1 279 909 2,293 3,482 65.85 
3 วิทยาศาสตร์ 13 93 636 6,816 7,558 90.18 
4 สังคมศึกษา 11 39 142 3,889 4,081 95.30 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 1 14 21 1,836 1,872 98.08 
6 ศิลปศึกษา 5 1 64 1,917 1,987 96.48 
7 การงานอาชีพฯ 5 179 260 2,592 3,036 85.38 
8 ภาษาอังกฤษ 4 116 923 4,441 5,484 80.98 
9 ภาษาต่างประเทศ - 1 257 1,923 2,181 88.17 
10 IS 1 11 15 615 642 95.79 

รวม 44 898 3,642 28,666 33,250 86.21 
ร้อยละ 0.13 2.70 10.95 86.21 100.00  
รวมกลุ่ม 2.83 97.17 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 50 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
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5) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 209 485 1,502 2,197 68.37 
2 คณิตศาสตร์ 4 579 1,185 2,606 4,374 59.58 
3 วิทยาศาสตร์ 1 143 723 2,796 3,663 76.33 
4 สังคมศึกษา 3 7 255 6,220 6,485 95.91 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 266 585 3,659 4,512 81.09 
6 ศิลปศึกษา 1 - 105 2,470 2,576 95.89 
7 การงานอาชีพฯ 2 121 423 3,362 3,908 86.03 
8 ภาษาอังกฤษ 1 333 906 1,397 2,637 52.98 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 - 221 2,438 2,660 91.65 
10 IS - 12 58 616 686 89.80 

รวม 16 1,670 4,946 27,066 33,698 80.32 
ร้อยละ 0.05 4.96 14.68 80.32 100.00  
รวมกลุ่ม 5.00 95.00 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 51 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 2 192 387 1,849 2,430 76.09 
2 คณิตศาสตร์ 30 301 1,008 2,169 3,508 61.83 
3 วิทยาศาสตร์ 24 64 819 6,167 7,074 87.18 
4 สังคมศึกษา 30 17 147 3,662 3,856 94.97 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 38 66 1,776 1,882 94.37 
6 ศิลปศึกษา 8 2 49 1,965 2,024 97.08 
7 การงานอาชีพฯ 5 247 148 2,047 2,447 83.65 
8 ภาษาอังกฤษ 12 663 1,730 3,183 5,588 56.96 
9 ภาษาต่างประเทศ - 3 105 2,042 2,150 94.98 
10 IS 1 13 28 600 642 93.46 

รวม 114 1,540 4,487 25,460 31,601 80.57 
ร้อยละ 0.36 4.87 14.20 80.57 100.00  
รวมกลุ่ม 5.23 94.77 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 52 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
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ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย - 80 385 1,890 2,355 80.25 
2 คณิตศาสตร์ - 404 1,148 2,814 4,366 64.45 
3 วิทยาศาสตร์ - 249 989 3,853 5,091 75.68 
4 สังคมศึกษา - 10 590 5,196 5,796 89.65 
5 สุขศึกษาพลศึกษา - 45 420 4,178 4,643 89.98 
6 ศิลปศึกษา 1 0 90 3,000 3,091 97.06 
7 การงานอาชีพฯ - 319 658 3,834 4,811 79.69 
8 ภาษาอังกฤษ 1 235 831 1,562 2,629 59.41 
9 ภาษาต่างประเทศ - - 280 2,152 2,432 88.49 
10 IS 0 23 44 618 685 90.22 

รวม 2 1,365 5,435 29,097 35,899 81.05 
ร้อยละ 0.01 3.80 15.14 81.05 100.00  
รวมกลุ่ม 3.81 96.19   

ร้อยละของกลุ่ม 100.00   
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แผนภูมิที่ 53 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 
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ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
ระดับดีเยี่ยม 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 236 507 2,181 2,927 74.51 
2 คณิตศาสตร์ 2 384 1,296 1,800 3,482 51.69 
3 วิทยาศาสตร์ 12 141 873 6,532 7,558 86.42 
4 สังคมศึกษา 11 39 430 3,601 4,081 88.24 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 1 16 127 1,728 1,872 92.31 
6 ศิลปศึกษา 5 1 65 1,916 1,987 96.43 
7 การงานอาชีพฯ 5 294 360 2,377 3,036 78.29 
8 ภาษาอังกฤษ 5 501 1,658 3,320 5,484 60.54 
9 ภาษาต่างประเทศ - - 338 1,843 2,181 84.50 
10 IS 1 17 15 609 642 94.86 

รวม 45 1,629 5,669 25,907 33,250 77.92 
ร้อยละ 0.14 4.90 17.05 77.92 100.00  
รวมกลุ่ม 5.03 94.97 

 
ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 54 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ร้อยละที่ผ่านระดับดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
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7. แหล่งเรียนรู้/นักปราชญ์/ 
1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 56 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

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

ห้องโลก ดาราศาสตร ์ 36 - สืบคน้ข้อมูล  
- ให้นักเรียนสรา้งแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1 - เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สนามกีฬา 2 - ทำการทดสอบและทดลอง 
อุทยานสวนหินโรงเรียนบญุวาทย์
วิทยาลัย 

16 - เพื่อให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้จากพรรณไม้ในโรงเรียน 

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

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

อุทยานักวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุญ
วาทยว์ิทยาลยั 

4 - ศึกษาประวตัิความเปน็มาของนกัวิทยาศาสตร ์

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

ห้องวิจัยวิทยาศาสตร ์ 126 - จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร ์
- ทดลองทางวทิยาศาสตร ์

ห้องศูนย์คณิตศาสตร ์ 4 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ แต่
ละบท 

ห้อง E-Classroom 5 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ห้องเรียนคหกรรม 2 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนใน

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

โรงอาหารของโรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

2 - สังเกตการรับประทานอาหาร มี 

สวนพฤกษศาสตร์ 14 - นักเรียนไดส้ืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัต ิ
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 1 (เบญจ
กัญญา) 

247 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศูนย์วิชาการภาษาไทย 2 (ปราชญา
สถิต) 

217 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

 
ตารางที่ 57 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฎลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติทดลองทางสารเคมีกับอาจารย์ของสาขา
เคมี  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติคอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ ของสาขา
อิเล็กทรอนิกส์  

ห้องปฏิบัติการเรื่องไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

4 - ฝึกปฏบิัติของไฟฟา้กำลัง  ของสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

ค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรที่ศกึษาในโรงเรียน 
ร้านค้าที่จำหนา่ยผลติภัณฑ์ตา่งๆ
ของท้องถิ่น 

4 - นักเรียนได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆของท้องถิ่นและ
นำมาพัฒนาต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก
ผ้ามัดย้อมต่างๆ 

ร้านค้าที่จำหนา่ยผา้มัดย้อม 6 - นักเรียนได้ศึกษาการนำผ้ามดัย้อม มาพัฒนาต่อ
ยอดในการทำผลิตภัณฑ์ตา่งๆ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ป ี
กิจกรรม 

ต้นไมช้นิดตา่งๆในบ้านและชุมชน
ของนักเรียน 

2 - นักเรียนศึกษานำสีจากธรรมชาติจากตน้ไม้ที่
นักเรียนไปศึกษา มาย้อมสผี้าได้ 

อุทยานการเรียนรู้และห้องสมุด
ประชาชน 

2 - นักเรียนเข้าไปสบืค้นข้อมูลรายวิชางานบ้าน  
งานใบตอง 

ตลาดสด 2 - นักเรียนปฏิบัติการเลือกซื้ออาหารสดและ
อาหารแห้ง 

สำนักงานสาธารณสุข 4 - นักเรียนได้สบืค้นข้อมูล 
สนามกีฬากลาง 10 - นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัดและในรายวชิา

ตามหลักสูตร 
 
 2) ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรยีน  

ตารางที่ 58 แสดงผลงานดีเดน่ของสถานศึกษา 
ระดบัรางวัลทีไ่ด้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน  

 

2.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 3 ปี ซ้อน รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 

สพฐ. 

3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  (WORLD-CLASS STANDARD 
SCHOOL) 

สพฐ. 

4.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในระดับดีมาก 

สมศ. 

5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์               
มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง     
ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

6.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 

สพฐ. 

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

สพฐ. 
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ระดบัรางวัลทีไ่ด้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร 

9.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
ประชาธ ิปไตยตัวอย่างร ักษามาตรฐาน จากสำน ักงานปลัด สำนัก
นายกรัฐมนตรีนิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลำดับที่ 6 มัธยมศึกษา 

สพฐ. 

10โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือก
สถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม  

สพฐ. 

11.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                 
ในระดับดีมาก 

สมศ. 

 
ตารางที่ 59 แสดงผลงานดีเดน่ของครู 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1  นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกลู การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สพม.เขต 35 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awards ระดับภาคเหนือ 
ครูผู ้สอนยอดเยี ่ยม ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

รางว ัลเหร ียญเง ิน คร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม  ระดับ
ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  ด ้ า น ว ิ ช ก า ร                     
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

 รางว ัลนวัตกรรมครูผ ู ้สอนระดับเหรียญทอง  ปี
การศึกษา 2562 “บุญวาทย์ 121 ปี เร ียนร ู ้  3 R 
พ ัฒนา  8 C” ด ้ านว ิ ช าการยอดเย ี ่ ยม  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท 
"ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์" การประกวดชุมนุม 
นักวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ครูที ่ปรึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประกวด
โครงงานระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย สาขา
ว ิทยาศาสตร์  กายภาพ เน ื ่องในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ครูที่ปรึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

ครูที่ปรึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั ้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

 สพฐ. 

2 นายศิวดล กุลฤทธิกร อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมนักวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากร หลักสูตร "ค่ายเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น" มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรโอลิมปิก
วิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 

สพฐ. 

เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน "โชว์ แอนด์ แชร์" 
สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั ้นม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 

สพฐ. 

เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
ในช้ันเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย" 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งาน Thailand STEM Festical 2019 

สพฐ. 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ ่งประดิษฐ์  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 

สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได ้ร ับรางว ัลเหร ียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.เขต 35 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

  

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได ้ร ับรางว ัลเหร ียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดผลงาน 

สพม.เขต 35 

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 คร ูท ี ่ปร ึกษาระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีที่  4/1 ปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

3 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  

สพม.เขต 35 

4 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศ ิลปห ัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

 ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลเหรียญทอง  การ
ประกวดโครงงานประเภทนำเสนอด ้วยวาจา
ภาษาไทย สาขาเคมี ในการประชุมวิชาการนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 เครือข่ายห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

 ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได ้ร ับรางว ัลเหร ียญเง ิน  การ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งาน Thailand STEM Festival 2019 

สพฐ. 

5 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศม ี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ. 
คณะกรรมการการจัดการอบรมหลักสูตร โอลิมปิก
วิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 

โครงการศูนย์โอลมิปิก
วิชาการ ค่าย 1 สอวน. 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงาน
ประเภทนำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาขาเคมี 

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนลำปาง
กัลยาณี จังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงาน
ประเภทนำเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษ 

สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนลำปาง
กัลยาณี จังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สพม.เขต 35 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม.เขต 35 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

สพม.เขต 35 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
6 นางสาวทิพย์สุดา มะโนวัง การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลย ี

 

ครูผ ู ้สอนกิจกรรมการแข่งขันเครื ่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (3มิติ)ระดับชั ้น ม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้สอนกิจกรรมการแข่งขันเครื ่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดส ินการแข ่งข ันเคร ื ่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร โอลิมปิกวิชาการ 
ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 

โครงการศูนย์โอลมิปิก
วิชาการ ค่าย1 สอวน. 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/3 
ปีการศึกษา2563 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

7 นางรัชนก ตั้งใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลแห่ง
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญ
ทอง ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active 
Teacher ระด ับม ัธยมศ ึกษา ด ้านนว ัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื ่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า 
(OBEC AWARDS)สพฐ. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  

 

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 สอวน. วิชาเคมี สพฐ. สสวท. และ สอวน. 
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
จังหวัดน่าน 

  

( Independent Study : IS) ด ้ วย  5 STEPs Active 
Learning activities 

 

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติ วิชาการศึกษาค้นคว้า
ด ้ ว ย ต น เ อ ง  ใ น ง า น เ วท ี ศ ั ก ยภ าพ โ ร ง เ ร ี ย น
มาตรฐานสากล ระดับชาติครั้งท่ี 3 (ภาคเหนือ) 

สพฐ. 

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติครั้งท่ี 3  

สพฐ. 

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study 
: IS) ด้วย 5 STEPs Active Learning activities 

  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
จังหวัดนครสวรรค ์
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วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study 
: IS) ด้วย 5 STEPs Active Learning activities 

 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
จังหวัด นครสวรรค ์

วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study 
: IS) ด้วย 5 STEPs Active Learning activities 

 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ่

วิทยากร อบรมปฎิบัติการครูผู้สอนการค้นคว้าด้วย
ตนเอง กลุ่มโรงเรียนในภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 สพฐ. 

กรรมการตัดสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ภาคเหนือ สุโขทัย กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 

สพฐ. 

วิทยากร หลักสูตร"ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
ว ิทยาศาสตร์ " ระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาตอนต้น            
โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย" 

ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนในสังกัดสพม. 35 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้ปฏิบัต ิหน้าที ่สอน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดการนำเสนอ
โปสเตอร์เวที"พลังแห่งการเรียนรู ้ร่วมกันระหว่าง 
นักเรียน คุณครู ผุ้บริหาร และกัลยาณมิตรเครือข่าย
โครงการเพาะพันธุป์ัญญา" 

 โครงการเพาะพันธ์ปัญญา 
ศูนย์พี่เลี้ยงมร.ลป กองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)และ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่7 ถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มูลนิธิรม่ฉัตร 

นวัตกรรมสู ่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเร ียนเป็นฐาน 
กระบวนการเป็นทุน 29 เมษายน 2562 

สกว. กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา สพฐ. 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลครู
ผุ้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

8 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปญัญา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

9 นายวิญญู ครองตาเนิน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน STEM Challenge  โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน STEM Challenge Competition 2019  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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10 นายอาทิตย์ ยี่แก้ว ไดัเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

ว ิ ช า ช ี พอย ่ า ง สร ้ า ง ส รรค ์ ด ้ วยกระบวนการ
เรียนรู้"CPLC Classroom action Research" 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มรายงานการ
พัฒนาตนเองขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

เป็นวิทยากร หลักสูตร ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางวจิัย
ในช้ันเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย" 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

 ได้เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน"โชว์แอนด์แชร์"
สื่อนวัตกรรมวิจัยในช้ันเรียนและPLC 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

11 นายอภิรมย์ เฟืองฟูกิจการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
12 นางเยาวนุช ใจจิต ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการ

แข ่งข ันวาดภาพจ ินตนาการทางว ิทยาศาสตร์  
ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น  ในงานส ัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว รางว ัลเหร ียญเง ิน คร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม  ระดับ
ม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  ด ้ านบร ิห ารจ ัดการ                     
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัลครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถ
นักเรียน ได้รับรางวัลรอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 7 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี

รางวัลนวัตกรรมครูผู้สอนระดับเหรียญทอง ประจำปี
การศ ึกษา 2562 “บุญวาทย ์ 121 ปี เร ียนร ู ้  3R 
พัฒนา 8C” ด้านบริหารจัดการยอดเยี ่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) รางวัลครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน 

สพม. เขต 35 
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คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตร
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 

สอวน. และ สพฐ. 

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 
1 สอวน. วิชาชีววิทยา 

สอวน. และ สพฐ. 

วิทยากรหลักสูตร “ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยากรกิจกรรม การชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยระบวนการวิจัย  เพื่อ
พ ัฒนาการ เ ร ี ยนร ู ้  “ CPLC Classroom Action 
Research”ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โรงเรียนวดับ้านแขม 

14 นางสาวณัฐชญา ยศขา่ย รางวัลนวัตกรรมครูผู้สอนระดับเหรียญทอง ประจำปี
การศึกษา 2562 “บุญวาทย์ 121 ปี เร ียนร ู ้  3 R 
พ ัฒนา  8 C” ด ้ านว ิ ช าการยอด เย ี ่ ยม  ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec 
awards ระด ับภาคเหน ือ คร ูผ ู ้ สอนยอดเย ี ่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. 

ครูผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเงิน 
กิจกรรมการแข่งข ันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั ้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน
ระด ับชาต ิ คร ั ้ งท ี ่  69 ภาคเหนือ จ ังหว ัดส ุโขทัย                    
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ก ิจกรรมการแข่งข ันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1 
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1 
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
15 นางธัญลักษณ์ ศรีไชยชนะ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สพม. เขต 35 

คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร 
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี 

โครงการศูนย์โอลมิปิก
วิชาการค่าย 1 สอวน. 

ครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ร้บรางวัลชมเชย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

ได้เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน " โชว์ แอนด์ แชร ์
" สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการทาง
วิชาการโดยมีส ่วนร ่วมในโครงการ  การแข่งขัน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 
2019 โดย ASMO THAI 

ASMO THAI 
COMPETITION 2019 

ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 
ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดจัดทำพานไหว้ครู
ในปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

16 นางสาวปิยรตัน์ ท้าวตื้อ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ห น ้ า ท ี ่ ผ ู ้ บ ั ง ค ั บ บ ั ญ ช า ก อ งล ู ก เ สื อ                        
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พิธีถวายราชสดุดี งานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 62 

โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรม PLC แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนในสังกัด สพม. 35 

สพม. เขต 35 

คณะกรรมการดำเนินงาน การสร้างสื ่อเทคโนโลยี
ป ร ะกอบกา รสอนและกา ร ใช ้  DLTV โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื ่อเทคโนโลยี
ป ร ะกอบกา รสอนและกา ร ใช ้  DLTV โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติในช้ันเรียนเป็นฐาน 

โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบ ัติหน้าที ่คร ูท ี ่ปร ึกษาระดับชั ้นม ัธยมศึกษา                
ปีท่ี 4/4 ปีการศึกษา2562 

โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร ้างสรรค์  ด ้วยกรการว ิจ ัยปฏ ิบ ัต ิในช ั ้นเร ียน       
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยะบวนการ 

โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การเฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการ
ให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา ม.ปลาย ปี2563 

โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา 

กระทรวงพลังงาน 

การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์ โรงเเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
17  นางกัญญา ศรสีะอาดรักษ ์ ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได ้ร ับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประกอบบกพร่องทางการเรียนรู ้ ระดับ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

18 นางสาวแววดาว รู้เพียร 
  

รางว ัลเหร ียญทอง คร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื ่อการเร ียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศกึษา 
2562 เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 

สพม. เขต 35 

รางวัลชนะเลิศ ครูผู ้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ ื ่อการศึกษายอดเย ี ่ยม  ในการ
ประกวดนวัตกรรมครูประจำปีการศึกษา 2562 งาน 
“บุญวาทย์ 121 ปี เรียนรู้ 3R พัฒนา 8C” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
STEM Teacher Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

ได้รับคัดเลือกเป็นครูที ่สอนแบบ Active Learning 
ในโครงการ Good classroom 

กองพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และ Eduzones 

19  นางนนัทิยา กาชัย วิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
รางวัล "เหรียญทอง'" การประกวดสื่อ และนวัตกรรม 
วิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

วิทยากรโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการสอน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "CPLC 
Classroom Action Research" 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 

วิทยากรโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการสอน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "CPLC 
Classroom Action Research" 

โรงเรียนวดับ้านแขม 

วิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.4-6 ระดับชาติ 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.4-6 ระดับเขต 

สพม. เขต 35 

20 นางณัฐวรา  ดอนด ี รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม                    ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า 
(OBEC AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

21 นางสาวกัญญ์พดิา  จริยา รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
สอน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  สพฐ. ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

22 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปญัญา ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียน ได้ร ับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 

23  นางสาวศศิมน ศรีกลุวงค์ ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ก ิจกรรมการแข ่ งข ัน  "ศ ิลป ์สร ้ างสรรค์ " ระด ับชั้น             
ม .1 - ม.3 งานศ ิลปห ัตถกรรมน ักเร ียนระด ับชาติ                  
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันจรวด
ขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

24 นายมงคล กาสา ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
ดูแลนักเรียนเข้าร่วมค่ายบรูณาการ นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส ิ ่ งแวดล ้อม  กล ุ ่มเคร ือข ่ายภาคเหนือตอนบน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สพฐ. 

ครูผู ้ฝ ึกซ้อมนักเรียน ได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอ ันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันฟิส ิกส์ส ัประยุทธ 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 

สพฐ. 

กรรมการวิพากษ์โครงงาน สาขาฟิสิกส์ ในการประชุม
วิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ฯ ครั้งท่ี 11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

เครือข่ายห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ กลุม่เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่            4 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที6่9 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวด
ผลงานส ิ ่ งประด ิษฐ ์ทางว ิทยาศาสตร ์  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี69 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

25  นายรังสรรค์ มาปลูก ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคณิตคิดเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือครั้งที่ 66 

สพฐ. 

เป ็นคร ูพ ี ่ เล ี ้ยงว ิชาคณิตศาสตร ์โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สสวท. 

คนดีศรีบุญวาทย์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย ์
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคณิตคิดเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือครั้งที่ 66 

สพม. เขต 35 

คนดีศรีบุญวาทย์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย ์
คนดีศรีบุญวาทย์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย ์
คนดีศรีบุญวาทย์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุญวาทย ์
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ สพม.35 สพม. เขต 35 
ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมินโครงการประเมิน
และพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET) ประจำปีการศึกษา 2561 

สสวท. 

26 นายปิยพงค์ จักรบุญมา ได้เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน 'โชว์ แอนด์ แชร์' 
สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC 

 โรงเรียนบุญุวาทย์วิทยาลัย 

เป็นวิทยากรใต้ความรู ้นักเรียนโครงการช้างเผือก รายวิชา 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

ผ่านอบรม เร ื ่อง การเฝ้าระวังนักเร ียนที ่มีภาวะ
ซึมเศร้าและเทคนิคการให้คำปรึกษา 

โรงเรียนบุุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการโครงการติวเพิ่มพูนศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางวิชการ
ระดับนานาชาต ิรอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2563 

โรงเรียนบุุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการโครงการติวเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ให ้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบุุญวาทย์วิทยาลัย 

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 /
รางวัลชมเชยระดับประเทศ 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

งานเปิดกล่องชอล์กปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 
"SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล"/รางวัล
ชนะเลิศ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่ง
จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ /รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับ
ภาค ม.ปลาย 

สมาคมคณติศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค/รางวัลชนะเลิศ 

ภาควิชาคณติศาสตร์               
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

27 นายมิตร มูลแก้ว ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 

สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับม.ต้น 

สพฐ. 

การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ วันท่ี 2 สิงหาคม 
2562 

การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

28  นายสัญญา แก้วอรุณ ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน NANMEEBOOKS 
โชว์ แอนด์ แชร์ สื่อ นวัตกรรม และPLC  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

29 นางปรียาพร วงษ์ชาล ี กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสต์ประเภทบูรณา
การความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สพม. เขต 35 

ครูผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

สพฐ. 

วิทยากรให้ความรู ้ว ิชาคณิตศาสตร์  O-Net ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ครูผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

สพม. เขต 35 

30  นางสาวสุวิมล ศรีเทพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันเวทคณิต ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

ครูผ้ ูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเร ียน ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

31 นางเพลินใจ ชีวรัตนาพันธ ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมGSPระดับ ม.1-ม.3/ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบั
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สพม. เขต 35 

ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 

สพม. เขต 35 
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32 นางนฤมล มณโีชต ิ ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานฯ 
สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ สพม. เขต 35 
กรรมการวิพากษ์โครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5 
ครูผ ู ้สอนนักเร ียน ได้ร ับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมโครงงานฯ 

สพฐ 

คุณครูต้นแบบส่งเสริๆมการอ่านในโครงการ19 th 
NANMEEBOOKS READING CLUB 

นานมีบุ๊คส ์

33  นางสาวเปมิกา เมืองมลูพุ่มนาค ครูผู ้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวด
โครงงานคณิตศษสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-3 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ันม.1-ม.3 สพม. เขต 35 
ครูผู ้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมประกวด
โครงงานคณิตศษสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-3 

สพฐ. 

เข้าร่วมกิจกรรม "สานรักสองวัยมอบใจผู้สูงอายุ" ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสู้งอายุ จังหวัดลำปาง 

34  นางสาวจิตรี ฤทธิ์เนติกลุ ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม. เขต 35 

กรรมการ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท) 
ระดับชั้น ม.4-6 

สพม. เขต 35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
35 นายปิยะวัติ วังซ้าย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดอ่านฟังเสียง ม.4-6 

โครงการธนชาต ริเริ ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2562 

ธนาคารธนชาต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้า
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดอ่านฟังเสียง ม.1-3 
โครงการธนชาต ริเร่ิม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2562 

ธนาคารธนชาต 

  

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ประจำปี 2562 

สพม. เขต 35 

 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

 



147 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
36 นายมิตร แก้วมะคำ รางวัลครูต้นแบบกิจกรรม “โชว์แอนด์แชร์” สื่อ

นวัตกรรม วิจ ัยในชั ้นเร ียน และ PLC ประจำปี
การศ ึกษา 2562 “บุญวาทย ์ 121 ปี เร ียนร ู ้  3R 
พัฒนา 8C” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

37  นางกัลยา สุขหอม เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การ
แต่งโคลงสี่สุภาพ งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ปี2562 

สพม. เขต 35 

เป็นผู้ฝึกสอนทีมชนะการแข่งขันโต้วาทีทางรัฐศาสตร์ 
รอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะการประกวดเยาวชนผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 2 คน 

สำนักวัฒนธรรม จังหวัด
ลำปาง 

เป ็นผ ู ้ฝ ึกสอนนักเร ียนได้ร ับรางว ัลชนะเลิศการ
ประกวดเรียงความโครงการรักษ์ภาษาไทย 

สพม. เขต 35 

เป็นผู ้ฝ ึกสอนนักเรียนได้ร ับคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัดไปอบรมเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

38 นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกล ครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาไทย สพม.เขต 35 
ครูผ ู ้ฝ ึกซ้อมการแข่งขันคัดลายมือสื ่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้ฝ ึกซ้อมการแข่งขันคัดลายมือสื ่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 รางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ลำปางเขต 1 ครั้ง
ที ่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ลำปางเขต 1 
ครั ้งที ่ 69 ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา กิจกรรมคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราช
นิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 วชิราวุธวิทยาลัย 

ครูผู้ฝึกซ้อม โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับประเทศ รางวัลความสามารถพิเศษ กิจกรรมคัด
ลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

 สพฐ. 
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ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไน
เพชร การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

วิทยากรให้ความรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความรู้ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 กลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลำปาง 

39 นายปวิน เจียไพบูลย ์
  

เป็นผู้ฝึกสอน นายยศพร เถินบุรินทร์ ชั ้น  ม.2/16
แข่งข ันท่องอาขยายทำนองเสนาะ ได ้ร ับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับช้ัน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั ้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 

ครูผู ้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดอ่านฟังเสียง 
ระดับชั้น ม.ปลาย โครงการธนชาต ริเริ่ม....เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย 

ธนาคารธนชาต 

40 นางดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย คณะกรรมการตัดสินประเภทการแข่งขันการเขียน
เรียงความระดับช้ันม.4-6 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ระดับชั้นม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

เป็นผู ้ควบคุมทีมในการแข่งขันโต้วาทีญ ัตต ิทาง
รัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ มธ. 

คุณครูแกนนำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart 

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
ศูนย์พี่เลี้ยง มร.ลป. 

41 นางสาวช่อทิพย์ ทิปิง อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้ าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระแบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart ศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธ์ุปัญญา 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

42 นางสาวกมลวรรณ นันต ี "โชว์ แอนด์ แชร์" สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
 เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน"โชว์ แอนด์ แชร์" 
สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังนักเรยีนที่มีภาวะซึมเศรา้และ
เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัต ิการ  การจัดการเร ียนรู ้ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 3 ช่ัวโมง 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื ่อเทคโนโลยี
ป ร ะกอบกา รสอนและกา ร ใช ้  DLIT "โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียนเป็นฐาน" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2/18 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

43 นางสาวนิศาชล สมเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู ้การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเร ียน ประจำป ีการศึกษา ๒๕๖๒ ระด ับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรมและปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลนิเทศ
ออนไลน์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกรเรียนรู้ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรมและปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลนิเทศ
ออนไลน์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ สื ่อนวัตกรรม 
วิจัยในช้ันเรียนและ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรม เรื ่อง การเฝ้าระวังนักเรียนที ่มีภาวะ
ซึมเศร้า และเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างชุมชนแห่งการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ท า ง ว ิ ช า ช ี พอย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค์  ด ้ ว ย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ได้เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน โชว์ แอนด์ แชร์ 
สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียนและ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

44 นางนวพร ลออพันธ์สกุล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคำประพันธ์ 
ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือม.
ปลาย 

สพม.เขต 35 

ครูผู ้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันคำคม(ต่อคำศัพท์)
ระดับ ม.ต้น 

สพม.เขต 35 
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กิจกรรม "โชว์แอนด์แชร์" สื ่อนวัตกรรมวิจัยในช้ัน
เรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรม เรื่อง "การเฝ้าระวังนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า" 
และเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

วิทยากรอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทย ม.3 

โรงเรียนเมืองปานวิทยาคม 
จังหวัดลำปาง 

กิจกรรม "การสร้างชุมนุมการเรียนรู้ทางอาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนกรวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ม.1-
3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื ่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี69 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันต่อคำภาษาไทย(คำคมเดิม)               
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี69 

สพม.เขต 35 

45 นายนัทธวัธน์ โยธา ก ร ร ม ก า ร ต ั ด ส ิ น  ก า ร ป ร ะ ก ว ด ค ั ด ล า ย มื อ               
กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ  ระดับเทศบาล 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เทศบาลนครลำปาง  

กรรมการตัดสิน การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอนนิราศ
สุนทรภู ่ ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื ่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เข ียนเร ียงความ) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่  4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชมเชย การแข่งขันการ
แสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 
6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2562 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
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ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเร ียน ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ครั ้งที ่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

46 นางสาวพรรณพัชร รัตนมงคล ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียน
เรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
สำหรับเยาวชน ฯ ครั้งท่ี 22 ระดับจังหวัด 

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 
310-เอ1 

ครูผ ู ้ฝ ึกซ้อมการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน            
ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดมิ) 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม.เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

ครูผู ้ฝ ึกสอนนักเรียน การแข่งขันการตอบปัญหา
สารานุกรม ฯ ครั้งท่ี 25 ระดับ ม.1-3 (ระดับภาค) 

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 
310-เอ1 

ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไน
เพชร การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

กรรมการตัดสิน การประกวดคัดลายมือ กิจกรรม
น ิ ท ร ร ศ ก า ร ท า ง ว ิ ช า ก า ร  ร ะ ด ั บ เ ท ศ บ า ล                             
ปีการศึกษา 2562 

เทศบาลนครลำปาง  

47 นางสาวสุพรรณิกา มณเีลิศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การบันทึกข้อมูลนิเทศ
ออนไลน์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ส่งนักเรียนเข้าประกวดการอ่านฟังเสียง ธนาคารธนชาต 
ส่งนักเรียนเข้าประกวดการอ่านฟังเสียง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 

ธนาคารธนชาต 

 



152 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

48 นายพิภพภัทร์ มดัฉิมา วิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. 
ที่มีผลงานดีเยี่ยม 

สพฐ. 

เข้าร่วมการแข่งขันรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
49  นายชลิต ปัญญาเหล็ก เป็นผู้ฝึกซ้อมระเบียบแถวและสวนสนามกองลูกเสือ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ร่วมพิธีประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปีการศึกษา 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ผ ู ้กำกับกองล ูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่  
โครงการเฉลิมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได ้ผ ่ านการอบรมให ้ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับร ั ฐสภา 
ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ทางการเงินกับการประกันภัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ากิจกรรมแข่งขันเข้าค่ายพักแรม
ระด ั บช ั ้ น ม ั ธ ยมศ ึ กษาป ี ท ี ่  1- 3 คร ั ้ ง ท ี ่  69               
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.เขต 35 

ผ่านการอบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล
นิเทศออนไลน์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ฝึกซ้อมนำนักเรียนเข้าแข่งขัน การทำโปรแกรมแผนที่ GIS มหาวิทยาลยั เชียงใหม ่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์แอนด์แชร์ สื่อนวัตกรรม วิจัย
ในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรม การเฝ้าระวังดูแลเด็กที่มีสภาวะซึมเศร้า 
และเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ฝ ึกสอนน ักเร ียนเข ้าก ิจกรรมแข ่งข ันประกวด
ภาพยนตร ์ส ั ้ นระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป ีที่  1- 3                
ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ 

สพฐ. 

50 นายวุฒิกรณ์ ปั๋นแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บังคับบัญชากองลูกเสือเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้กำกับกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมอบรมความรู ้ทางการเงินกับประกันภัย 
ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมอบรมความรู ้ทางการเงินกับประกันภัย 
ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนสู ่ประชาคม
อาเซียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประฃาธิป
ไตยและกฎหมาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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รางวัลชนะเลิศสวนสนาม ประเภทลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มรายงาน
การพัฒนาตนเองเพื ่อขอมีว ิทยะฐานะและเลื ่อน
วิทยะฐานะ 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ระดับ ม.1-3 

สพม.เขต 35 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ภาพยนต์สั้น ระดับ 
ม.1-3 

สพม.เขต 35 

51 นางสาวรัตติกาล ราชจริต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเร ียน ระดับชั ้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ เขตพื ้นที ่การศึกษา ครั ้งที ่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

ได้เข้าร่วมงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู้
โอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. 

ร่วมกิจกรรม “โชว์ แอนด์ แชร์” สื่อนวัตกรรม วิจัย
ในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1/13 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

52 นางพจนีย์ บรรจงพาณิชย ์ การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับช้ันม.1-3 สพม.เขต 35 
53 นางพิมพ์ใจ แสนใจยา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ 
ธนาคารธนชาต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย ได้รับ
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 

ธนาคารธนชาต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

54 นางตรียาพร พิบลูย ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติงานจัดทำแฟ้มรายงานการ
พัฒนาตนเอง 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เข้าร่วมการอบรมความรู้การเงินกับการประกันภัย 
ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โครงการพัฒนฒาสู่ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ได ้ผ ่ านการอบรมให ้ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับร ั ฐสภา 
ประชาธิปไตย และความรู้ด้านกฎหมาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการ “เมืองโบราณ
เวียงตาลจากการสำรวจเบื้องต้นทางโบราณคดี” 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลำปาง 

ได้ผ่านอบรมหลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สพฐ. 

ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 ได้ผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจรติไทย 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์แอนด์แชร์ สื่อนวัตกรรม วิจัย
ในช้ันเรียน PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีภาวะซึง
เศร้า 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได ้ผ ่านการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ  การสร ้างสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

55 นางสุมาลี ง้ิวงาม หลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย กรรมการเครือข่ายสุจริตไทย 
ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม 

สพม. เขต 35 

ครูที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศกึษา
และชุมชน 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ร่วมกับ สพฐ. 

56 นางสุภาวรรณ ตันจันทร ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดลำปาง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สพม. เขต 35 
กรรมการการตัดสินการแข่งขันประกวดเล่านิทาน
คุณธรรมระดับช้ัน1-3 

สพม. เขต 35 

57 นางเรณู ตั้งตระกลู กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรมระดับม.ปลาย สพม.35 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง 
58 นายบุญดาว ผัดสุรินทร ์ ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น สพม. เขต 35 
59 นางนิภา ขันตร ี วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ

สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนร้อยเอด็พิทยาคม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
จังหวัดนครสวรรค ์

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
จังหวัดพิษณุโลก 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน 
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ครูผู้มีผลงานเป็นเลิศด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการบันได 5 ขั้น วิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนักเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดลำปาง 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง( IS)หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์

60 นางผ่องพรรณ เดชม ี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ 
ว ิทยากรฝ ึกอบรมการออบแบบบรรจ ุภ ัณฑ์รัก
สิ่งแวดล้อม 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา และสพฐ. 

กิจกรรม "โชร์ แอนด์ แชร์" สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ัน
เรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

61 ว่าที ่ร.ต.หญิงกญัณภัทร ชัยกานต์กลุ รางว ัลเหร ียญเง ิน คร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม  ระดับ
ม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  ด ้ านบร ิห ารจ ัดการ                     
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัล ชมเชย การประกวด
มารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ 

ธนาคารธนชาต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดมารยาทไทย ระดับเขตพื้นท่ี 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ 

สพฐ. 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรยีญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับชาติ 

สพฐ. 

 ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลเหรียญทอง  การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั ้งที ่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

 รางว ัลนวัตกรรมคร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม  ประจำปี
การศึกษา 2562 “บุญวาทย์ 121ปี เรียนรู้ 3R พัฒนา 
8C” ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดมารยาทไทย ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื ่องในงาน“ศิลปาชีพล้านนาไทย  ก้าวไกลด้วย              
พระบารมี ครั้งท่ี 2” 

สมาคมสตรีนครเชียงใหม ่
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62 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก กรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมและเทคโนโลยี

นักเรียนระดับภาค 
สพม. เขต 35 

เป็นวิทยากรแกนนำกิจกรรม PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
กรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมและเทคโนโลยี
นักเรียนระดับสพม. 

สพม. เขต 35 

ครูดีศรีบุญวาทย์ ระดับกลุ่มสาระฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
63  นางฆัสรากร วงค์ไชย ปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้อนไมแ้ละ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 13   

กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
กรรมการวิพากษ์โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาล 5  
ฝึกซ้อมระเบียบแถวและสวนสนามกองลูกเสือในการ
ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชากองเนตรนารีลูกเสือช่อ
สะอาด พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการจิตอาสา 
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำ
ความดีด้วยหัวใจ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนตไ์ทย
(ลำปาง)จำกัด 

ปฏิบัติหน้าที ่ผู ้บังคับบัญชากองลูกเสือช่อสะอาด 
โ ค ร งก า ร เฉล ิ มพระ เก ี ย ร ต ิ พ ระบาทสม เด็ จ                     
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ
พระวช ิรเกล ้าเจ ้าอยู ่ห ัว เน ื ่องในว ันเฉล ิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

64 นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ์  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดลำปาง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร "Visual Thinking การ
คิดและการสื่อสารการคิดด้วยภาพ" 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนร้ ูทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในยชั้นเรียน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดลำปาง 

65 นางสาวกุลธิดา นันต ี การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้กำกับกองลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้กำกับกองลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

66 นางสาววิภาดา มะโนสาร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

ว ิทยากรดำ เน ินก ิ จกรรม ค ่ ายพ ัฒนาท ักษะ
กระบวนการค ิดส ู ่ห ัวข ้อโครงงานว ิทยาศาสตร์ 
นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนจักรคำคณาทร 
จังหวัดลำพูน 

ว ิทยากรดำ เน ินก ิ จกรรม ค ่ ายพ ัฒนาท ักษะ
กระบวนการค ิดส ู ่ห ัวข ้อโครงงานว ิทยาศาสตร์ 
นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนจักรคำคณาทร 
จังหวัดลำพูน 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1/10 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัต ิหน้าที ่ผ ู ้บ ังคับบัญชากองลูกเสืออนุร ักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีสวนสนามวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 11 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
67 นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล Organizing Committee in "The Provincial Cluster 

OBEC English Debate Competition 2019" 
The Office of the Basic 
Education Commission 

Organizing Committee in "The National OBEC 
English Debate Competition 2019" 

The Office of the Basic 
Education Commission 

ครูผู ้สอนนักเรียน “รางวัลระดับเหรียญทอง” งาน
ศ ิลปห ัตถกรรมนักเร ียน ระด ับชาต ิ คร ั ้ งท ี ่  69               
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

68 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเจนจริา อวดหาญ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน Story Telling ม.
ต้น กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

คณะกรรมการจ ั ดการแข ่ งข ั น โต ้ ส า ร ะ ว าที
ภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ 

 สพฐ. 

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำตาม
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนตไ์ทย
(ลำปาง)จำกัด 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 
Story Telling ม.ต้น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งข ัน Story Telling ม.ต้น 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.เขต 35 

คณะกรรมการจ ั ดการแข ่ งข ั น โต ้ ส า ร ะ ว าที
ภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด 

สพฐ. 
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กรรมการวิพากษ์โครงงานกลุ ่มสาระะการเรียนรู้
ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรี
บุญเรือง) 

ร่วมกิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" สื่อนวัตกรรม วิจัยใน
ช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

วิทยากรสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น เนื่องในพิธีกระทำ
สัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร 

หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน กทม. 

69 นางสาวอัจฉรา เหมวรางค์กูล วิทยากรดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเรียนรู้ผ่านภาระงาน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  
สพม.เขต 35 

คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมนิทรรศการ
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมครั้งที่ 6 และการแข่งขัน
ทักษะภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562 

 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  
สพม.เขต 35 

ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ การแข ่งข ันพ ูดเพื ่ออาชีพภาษาญี ่ปุ่น 
ระด ับช ั ้ นม .4-6 งานศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ียน                 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม.เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที ่ 1 การแข่งขันเขียนภาษาญี ่ปุ่น 
ระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม.เขต 35 

เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ผลงาน "โชว์ แอนด์ แชร์ 
สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บังคับบัญชากองยุวกาชาดโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย ประจำปี 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 
ณ โรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปาง 

ศธจ.ลำปาง 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกองยุวกาชาด โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื ่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ศธจ.ลำปาง 

คุณครูแกนนำในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การ Coach กระบวนการคิดเหตุ-ผล และการ Coach 
กระบวนการคิดไปสู่ STEM และ SEEEM 

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลยั        
ราชภัฏลำปาง 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
70 นางสาวกัญญารัตน์ หรด ี เช้าร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันโต้วาที "สิทธิ

มนุษยชนเยาวชนอาเซียน" 
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human 
Rights: AICHR) 

กรรมการจ ัดการแข ่งข ันก ิจกรรมโต ้สาระวาที
ภาษาอังกฤษระดับภาค สพฐ. 

สพฐ. 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษระดับภาค สพฐ. 

สพฐ. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นกรรมการตัดสินการ
โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 

สพฐ. 

กรรมการจัดกิจกรรม และครูที่ปรึกษาค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
กรรมการตัดสินการแข่งขัน "การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอ ังกฤษ (skit) ระด ับช ั ้นม.4-6 ระด ับกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง 

สพม.เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
"กา รแข ่ ง ข ั นพ ู ดภ าษาอ ั ง กฤษ  ( Impromptu 
Speech)" ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรยีน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 62 

สพฐ. 

 รางวัลนวัตกรรมครูผู ้สอน ระดับเหรียญทอง "บุญ
วาทย์ 121 ปี เรียนรู ้ 3R พัฒนา 8C" ด้านบริหาร
จัดการยอดเยี่ยม ระดับม.ปลาย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผู ้บ ังค ับบัญชากองยุวกาชาดโรงเร ียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูที่ปรึกษากิจกรรมการกุศล SME พี่หมีช่วยน้อง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
Organizing Committee in "The Provincial 
Cluster OBEC English Debate Competition 
2019" จุดที่ 1 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

สพฐ. 

 Organizing Committee in "The Provincial 
Cluster OBEC English Debate Competition 
2019" จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

สพฐ. 

วิทยากรให้ความรู้นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 โรงเรียน
เมืองปานพัฒนวิทย์ วันท่ี 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
"กา รแข ่ ง ข ั นพ ู ดภ าษาอ ั ง กฤษ  ( Impromptu 
Speech)" ระดับชั้น ม.1-3 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.เขต 35 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
71 นางอักษรา พรหมศิลป ์ The National OBEC English Debate Training 2019 สพฐ. 

The Provincial Cluster OBEC English Debate 
Competition 2019 

สพฐ. 

English Skills Competition 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
72 นายธรัช พุทธรักษ ์

  
รางว ัลเหร ียญทอง คร ูผ ู ้สอนยอดเย ี ่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื ่อการเร ียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) สพฐ. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัลการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ประเทศไทยใสสะอาด และมูลนธิิ
ธรรมดี ร่วมกับ Thailand TESOL 

ตีพิมพ์บทความในวารสาร "เอกสารหลังการประชุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั ้งที ่ 2 The 2nd Annual 
National Conference on Education EDU CMU 
(ACE CMU 2019)" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

งานประกวดสื่อ นวัตกรรม และการวิจัยในชั้นเรียนฯ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

73 นายบุญรักษ์ มลูแก้ว เป ็นพ ิธ ีกรงานประกวดส ุนทรพจน์และความรู้
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 12 

สถาบันขงจื่อแห่ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ลำปางกัลยาณ ี

คนดีศรีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เป็นวิทยากรติวความรู้ด้านภาษาจีน โรงเรียนจักรคำณาทร 

จังหวัดลำพูน 
74 นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุล Organizing Committee-The National OBEC 

English Debate Competition 2019 
สพฐ. 

อ บ ร ม  - The National OBEC English Debate 
Training 2019 

สพฐ. 

กรรมการตัดสิน - ก ิจกรรมการแข่งข ันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (คอร์สเวิร์ด) ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

สพฐ. 

เป็นผู้ฝึกสอน - ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Multi 
Skills Competition ระดับกลุ่มสหวิทยาเขตบุญวาทย์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

เป็นผู้ฝึกสอน - รองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
สะกดคำภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ EP/MEP 
Open House 2019 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  

75 นางสาวชลธิชา มะโยธ ี ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และบริษัทปูนซเีมนตไ์ทย 

The National OBEC English Debate Training 2019 สพฐ. 
วิทยากรบรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ ม.3 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
76 นางประกายดาว มิ่งเช้ือ ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำตรามโครงการจิตอาสา

พระราชทาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
และบริษัทปูนซเีมนตไ์ทย 

ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Story 
Telling ระดับชั้น ม.4-6งานศิลปหัตกรรานักเรียน 
ร ะ ด ั บ เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า  ค ร ั ้ ง ท ี ่  69                                 
ปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

The Provincial Cluster OBEC English Debate 
Competition 2019 

สพฐ. 

77 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

The 18th Chinese Culture Exbibition 2020 Chiangmai Rajabhat University 
การสร้างสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT 
โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาจีนและการพัฒนา
ตำราภาษาจีนในยุค DISRUPTIVE 

มหาวิทยาลยัราชภฎัลำปาง 

เทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน สมาคมซินหัวแห่ง
ประเทศไทย 

สมาคมซินหัวแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร 

การเฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศร้าและเทคนิคการ
ให้คำปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรมบุญวาทย์ 121 ปี เรียนรู้ 3R และพัฒนา 8C โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
กิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 (เต็ม 180 ช่ัวโมง) สพฐ. 

78  นางสุจิตรา พัชรดำรงค ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech) ระด ับช ั ้ น  ม .1-ม .3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม. เขต 35 

79 นางสาวณสุดา บุญศิร ิ กรรมการตัดสินการแข่งข ันทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับสหวิทยาเขตบุญวาทย์ การแข่งขันกิจกรรม 
Crossword ระดับชั้น ม.ปลาย 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

กรรมการจ ัดการแข ่งข ันก ิจกรรมโต ้สาระวาที  
(Debate) ระดับภาคเหนือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

สพฐ. 

กรรมการจ ัดการแข ่งข ันก ิจกรรมโต ้สาระวาที  
(Debate) ระดับภาคเหนือ วันที ่ 21-23 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง 

สพฐ. 

ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562 สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
80 นางสาวศิริพร แพงสวสัดิ ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครั้งท่ี 29 ปี 2562(SKIT) 
สพม. เขต 35 

The Regional OBEC English Debate Competition 2019 สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 29 ปี 2562(CROSSWORD) 

สพม. เขต 35 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

สพฐ. 

กิจกรรม โชว์ แอน โชว์ สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
81 นางวัชราวรรณ ธีรนัยกุล การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ สพฐ. 

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ระดับภูมิภาค สพฐ. 
เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีการศีกษา2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กรรมการการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ( Impromtu 
Speech)ในระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบุญวาทย์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผู ้ฝ ีกสอนการร้องเพลงสากลในงานOpen House 
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

สพฐ. 

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตาม
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ร่วมกับบริษัทปูนซเิมนตไ์ทย
(ลำปาง)จำกัดและเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านน้ำโจ้  
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ ก ิจกรรมการแข่งข ันพ ูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖) 

สพม. 35 

82  นางสิธรา ถาวรคณุ The Student's Mentor in Crossword Competition in 
the English Skills Competition 2019 

BWS Affiliated Secondary 
School 

Organizing Committee in The Provincial Cluster 
OBEC English Debate Competition 2019 

The Office of the Basic 
Education Commission 

โชว์ แอนด์ แชร์ สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียน และ PLC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2/1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

83 นางสาว อชิรญา เทพวัลย ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

The National OBEC English Debate Training 2019 สพฐ. 
The provincial Cluster OBEC English Debate 
Compettion 2019 

สพฐ. 
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84 นางสาวจุฬาภรณ์ จันทราช A counselor teacher of a Rotary youth 

exchange student 
The Rotary club of Mae Wang 
Lampang D.3360 Thailand 

The student's mentor of Story telling competition โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
85 นางจารุพร แจ่มแจ้ง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

 สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
ทองอ ันด ับ  5 "Crossword Competition" in the 
"English Skills Competition 2019" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ crossword ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

คร ูผ ู ้ส ่ง เสร ิมก ิจกรรมการแข ่งข ัน  22nd EGAT 
CROSSWORD CHAMPIONSHIP2019 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

Organizing Committee in "The Provincial Cluster 
OBEC English Debate Competition 2019" 

The Office of the Basic 
Education Commission 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรม “โชว์ แอนด์ แชร์” สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ัน
เรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

86 นายอนันต์ ดอกหอม ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

วิทยากรให้ความรู้นักเรียนโครงการช้างเผือก รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
จังหวัดลำปาง 

วิทยากรให้ความรู้นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา วันท่ี 22 มกราคม 2563 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
จังหวัดลำปาง 

วิทยากรให้ความรู้สามเณรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 วัด
พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วันที่ 24 มกราคม 2563 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา
ราม จังหวัดลำปาง 

วิทยากรให้ความรู้นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วันท่ี 28 มกราคม 2563 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
จังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ
ภูมิภาค/ประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระด ับช ั ้น ม.4 - ม.6 ณ จ ังหวัด
สุโขทัย วันท่ี 21 ธันวาคม 2562 

สพฐ. 
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87 นางปริณดา แสงศิวาพร Organizing Committee "The Provincial Cluster 

OBEC English Debate Competition 2019 
The Office of the Basic 
Education Commission 

Organizing Committee "The National OBEC 
English Debate Competition 2019 

The Office of the Basic 
Education Commission 

Has participated in "Story Telling Competition" 
as the Student's Mentor in the "English Skills 
Competition 2019" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

In recognition of active involvement in the 
"BWS English Camp 2019" as Mentor 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ก 

88 นางอำพัน ศรีวิลัย The National OBEC English Debate Training 2019 สพฐ. 
The provincial Cluster OBEC English DebateCompettion 2019 สพฐ. 
English skills Compettion 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โชว์ แอนด์ แชร์สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน และ 
PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
การเฝ้าระวังนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า และเทคนิค
การให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การสร้างสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนและการใช้ DLIT 
โดยใช้กระบวนการวิจัยปฎิบัติในช้ันเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ. 

89 นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแฟ้มรายงานการพัฒนาตนเอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
Has participated in "Crossword Competition" 
as the Student's Mentor in the "English Skills 
Competition 2019" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

In recognition of active incolvement in The National 
OBEC English Debate Competition 2019 

Basic Education 
Commission 

กรรมการตัดสินการแข้งขัน กิจกรรม การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

SME-Charity Project (SME พี่หมีช่วยน้อง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

90  นางสาวปาริฉัตร วงศ์สม ครูผู ้สอน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 

สพฐ. 

คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมนิทรรศการ
ภาษาญี่ปุ่นและการแข่งขันทักษาภาษาญี่ปุ่น 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียน
ลำปางกัลยาณี (สพม.35) 
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วิทยากร ค่ายภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนลำปางกัลยาณี  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียน
ลำปางกัลยาณี (สพม.35) 

ผู ้บ ังค ับบัญชากองยุวกาชาดโรงเร ียนบุญวาทย์
วิทยาลัย พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย ประจำปี 2563 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ  สพฐ. 
91  นางสาวสุภาพ เอกจันทร ์ ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2/11 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม. เขต 35 

92 นายพสิษฐ์ สุปญัญา กรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน 5/15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
BWS English Camp 2019 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
93 นายประยง ตรินันต ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สพม.เขต 35 

ผ่านการร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ "CPLC Classroom Action Research" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
น ัก เร ียน ประจำป ีการศ ึกษา 2562 ระด ับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รุ่น 2 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การเข้าร ่วมประชุมเชิงปฏิบัต ิการพัฒนาศักดิภาพ
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การจัดการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะใน
โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Leaning 

สพม.เขต 35 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มรายงานการ
พัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร 
"Visual Thinking การสื่อสารและการคิดด้วยภาพ" 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษา  ลำปาง 

ผ่านการอบรมและการปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล
นิเทศออนไลน์ จำนวน 3 ช่ัวโมง 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังนักเรียนที่มีภาวะ
ซึมเศร้าและเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่
ปรึกษา ม.ปลาย ปี 2563 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ได ้ผ ่านการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การสร ้างสื่อ
เทคโนโลยีปรกอบการสอนและการใช้ DLIT โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียนเป็นฐาน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ท า ง ว ิ ช า ช ี พ อ ย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค์                           
ด ้ ว ย ก ร ะบ วน ก า ร ว ิ จ ั ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ นช ั ้ น เ ร ี ย น                     
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

94 นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ ์ ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ การเเข ่งข ันตอบปัญหาส ุขศึกษาเเละ             
พลศึกษา ระดับชั ้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม.เขต 35 

ครูผู้สอนนักกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวเเทนจังหวัดลำปางไป
แข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ภาค5 "ตากเกมส์" 

การกีฬาเเห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวเเทนจังหวัดลำปางไป
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเเห่งชาติ ระดับภาคเหนือ 

สำนักงานการท่องเที่ยวเเละ
กีฬาจังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การเเข่ง
ขันตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

ครูผู ้สอนนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาเยาวชน
เเละประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 กีฬา
ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 

สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัด
ลำปาง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาล
ที่6 เเละสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
ในโครงการงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ครั้งที่7 ณ ค่าย
หลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5/1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

95 นางแสงเทียน งามชมภ ู ประชุมปฏิบัติการกลยุทธการสอน IS และ RBL โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู ้สอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา เรื ่องการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน 
โดยใช้รูปแบบactive learning 

สพม. เขต 35 

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ "cplc classroom action research 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ สื่อนวัตกรรม วิจัยชั้นเรียน 
และ plc 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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อบรม เรื่อง การเฝ้าระวังนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศร้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่ม
ส า ร ะกา ร เ ร ี ย น ร ู ้ ส ุ ข ศ ึ กษาแปละพลศ ึ กษา                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 63 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

นักกรีฑา ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งกี
เยาวชนคัดภาค 5 ที่จังหวัดตาก จำวน 10 คน 

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นักกรีฑา ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนภาคไปแข่งกีเยาวชน
แห่งชาติ ที่จังหวัด บุรีรัมย์ และจังหวัด ตราด จำนวน 
2 คน คือ นางสาวหัสจารีย์ ทำอินแก้ว และนางสาว
กมลชนก มาลุจันทร์ 

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นักกรีฑา ได้เป็นนักกีฬาความเป็นเลิศกรีฑา ได้รับ
เงินเดือนค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อม จำนวน 7 คนๆละ 
3000 บาท ตลอดปีงบประมาณ 2563 

สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

96 นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สพม. เขต 35 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

97 นางสาวพรทิพย์  เขื่อนสุวงค ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น จ ั ด ก า ร แ ข ่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

อบรมการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติการ Active learning 
เพศวิถีศึกษา 

สพม. เขต 35 

อบรมให้ความรู ้เร ื ่องเฝ้าระวังนักเร ียนที ่มีภาวะ
ซึมเศร้าและเทคนิคการให้คำปรึกษา 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

อบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการจ ัดการ เร ียนร ู ้ ด ้ าน
ปัญญาประดิษฐ์(AI) 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR  โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 
98 ส.อ.(ญ)สุปราณี เป็งบังวัน ค น ต ้ น แ บ บ  TO BE NUMBER ONE ด ้ า น ก า ร

ช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
จังหวัดลำปาง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-ม.6 

สพม. เขต 35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
99 นางสาววรานิษฐ์ เรืองดลิกทวีสิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. 

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.4-ม.6 สพฐ. 
100 นายธีรัตม์ ปิงแก้ว นำนักเรียน เข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง งานศิลป

หัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นวิทยากร วงดนตรีลูกทุ่ง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับชาต ครั้งท่ี 69 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ควบคุมนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมงาน sport day 
Anubanlampang 2019 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาล
ลำปาง 

101 นายจรูญ คำเผือ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม.เขต 35 

รางวัลครูดีเด่น สพม.เขต 35 
102 นางกุลรัศมิ์ เลิศหริัญปริยกร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขันรำ

วงมาตรฐาน ระดับม.1-ม.3 
สพม.เขต 35 

ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขัน    
รำวงมาตรฐาน ระดับม.ปลายม.4-ม.6 

สพม.เขต 35 

ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขัน   
รำวงมาตรฐาน ระดับ ม1-ม3 

สพฐ. 

ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขัน   
รำวงมาตรฐาน ระดับ ม4-ม6 

สพฐ. 

103 นางสบันนา มหาวรรณ ์ ร า ง ว ั ล เ ห ร ี ย ญ ท อ ง  ค ร ู ผ ู ้ ส อ น ย อ ด เ ย ี ่ ย ม                       
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
ส อ น  ร า ง วั ล ท ร ง ค ุ ณ ค ่ า  ( OBEC AWARDS)                   
สพฐ. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" กระทรวงศึกษาธิการ 
รางว ัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ
เหรียญทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล "คนดีศรีบุญวาทย"์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เป็นผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ           
และนวัตกรรม 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 

คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.
6 งานศ ิลปห ัตถกรรมนักเร ียน ระด ับเขตพื ้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพป.เขต1 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ี ยน ระด ับชาติ                   
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

ค ร ู ต ้ น แ บ บ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร อ ่ า น ใ น โ ค ร ง ก า ร                          
19 NANMEEBOOKS READING CLUB 

นานมีบุ๊คส ์

 

 



169 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
104 นายศักดา แก้วบุญเรือง ชนะเลิศเหรียญทองประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-3 สพม. เขต 35 

ชนะเลิศเหรียญทอง การขับร้องเพลงสากลชายม.1-3 สพม. เขต 35 
ชนะเลิศเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธิ์
ชายม.4-6 

สพม. เขต 35 

เหร ียญทองการประกวดวงดนตร ีสตร ิ งม . 1-3
ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

เหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงสากลชายม.1-3
ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

เหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชายม.4-6ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

105 นายเริง ขัดทะเสมา ครูผู้ฝึกทักษะนักเรียนเข้าแข่งขันรายการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด 

สพม. เขต 35 

ครูผู ้ฝึกทักษะนักเรียนเข้าแข่งขันรายการวาดภาพ
ระบายสี ม.ต้น 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้ฝ ึกทักษะนักเร ียนเข้าแข่งข ันรายการศิลป์
สร้างสรรค์ ม.ต้น 

สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกทักษะนักเรียนเข้าแข่งขันรายการวาดเส้น ม.ต้น สพม. เขต 35 
ครูผู้ฝึกทักษะนักเรียนเข้าแข่งขันรายการวาดเส้น ม.ปลาย สพม. เขต 35 
ครูผู้ฝึกทักษะนักเรียนเข้าแข่งขันรายการจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย 

สพม. เขต 35 

ชนะเลิศการประกวดการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานPBL มหาวิทยาลยัราชภฎัลำปาง 
ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ ระดับประเทศ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการฯ 

106 นายโอภาต โตสงวน กรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพป.ลำปาง เขต1 

กรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพซอด้วง 
ขิมและจะเข้ ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
และ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

กรรมการดำเนินกิจกรรมและวิทยากรค่ายศิลป์ถิ่น
ล้านนา ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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107 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเร ียน คร ั ้งที่  69 ระดับเขต การแข่งข ันรำวง
มาตราฐาน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเร ียน คร ั ้งท ี ่  69 ระดับเขต การแข่งข ันรำวง
มาตราฐาน ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

ครูผู ้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.1-ม.3 
รางว ั ล เหร ี ยญทอง อ ันด ับท ี ่  11 การแข ่ งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคเหนือ(สพม.) 

สพฐ. 

ครูผู ้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.4-ม.6 
รางว ั ล เหร ี ยญทอง อ ันด ับท ี ่  18 การแข ่ งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคเหนือ(สพม.) 

สพฐ. 

108 นางอรชร พรศิร ิ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 - ม.6 / เหรียญทอง ชนะเลิศ สพม. เขต 35 
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.3 - ม.3 / เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง / เหรียญทอง ชนะเลิศ สพม. เขต 35 
การแข่งขันเดี ่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4 - ม.6 / เหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1 - ม.3 / เหรียญทองแดง สพฐ 
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 - ม.6 / เหรียญทอง สพฐ 

109 นางพิมพ์เดือน อินวิจิตร ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา              ครั้ง
ที่ 69 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียน ได้ร ับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที ่ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั ้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

110 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 - ม.3 / เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1 - ม.3 / เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1 - ม.3 / เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม. เขต 35 
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การแข่งข ันเด ี ่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6 / เหร ียญทอง
ชนะเลิศ 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - ม.6 / เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

สพม. เขต 35 

การแข่งขันเดี ่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1 - ม.3 / เหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม. เขต 35 

การแข่งันเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6 / เหรียญทอง สพฐ. 
การแข่งันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - ม.6 / เหรียญทอง สพฐ. 

111 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูผู ้ฝ ึกสอนนักเรียน รางวัลผลงานที ่ดีที ่ส ุด การ
แข่งขันเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ครั ้งที ่ 20 National Art Center 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันประกวดวาดภาพกิจกรรมวัน
แม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 และรางวัลรอง
ชนะเล ิศอ ันด ับท ี ่  2 ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต้น                
ปี 2562 จ.ลำปาง 

เทศบาลนครลำปาง 

ครูผู ้ฝึกสอน การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองอันดับที ่ 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขต จ.ลำปาง 

สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ต ิด  ม .1-ม.3 รางว ัล เหร ียญทองชนะเล ิศ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขต จ.ลำปาง 

สพม. เขต 35 

ครูผู ้ฝึกสอน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที ่ 

สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-
ม.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.4 - ม.6 รางว ั ลรองชนะเล ิ ศ อ ั นด ั บท ี ่  1 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที ่ 

สพม. เขต 35 

 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-
ม.3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที ่ 

สพม. เขต 35 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (สพม.) 

สพฐ. 
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ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.4- ม.6 รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

สพฐ. 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ม.1-ม.3 รางว ัลเหรียญทอง อันด ับที ่  7 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

สพฐ. 

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

สพฐ. 

คนดีศรีบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทยส์ิทยาลยั 
กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพ
จ ิ ต ร ก ร ร ม ไ ท ยส ี เ อ ก ร ง ค ์  ร ะ ด ั บ ช ั ้ น  ม . 1 -  
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สพม. เขต 35 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
112 นายปรัชญา หลักฐาน การอบรมและปฏิบัตกิาร การบันทึกข้อมูลนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
113 นางจินตนา เกิดเหมาะ ครูที่ปรึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การสร้างชุมขนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มรายงานการพัฒนา
ตนเองเพื่อขอวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม. 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ประจำปี 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ 
พระวช ิรเกล ้าเจ ้าอยู ่ห ัว เน ื ่องในว ันเฉล ิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ม.
ปลาย กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานอาชีพ) 

สพม. เขต 35 

เข้าร่วมกิจกรรม"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน 

รงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั 

ครูที่ปรึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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114 นางยุพิน จันทร์ตา การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ "โรงเรียน
สุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สพม. เขต 35 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) 

สพม. เขต 35 

คณะกรรมการาตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผักและ
ผลไม้ ม.ต้น (งานอาชีพ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา คร ั ้ งท ี ่  69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ 
ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระด ับ เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา คร ั ้ งที่  69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวน
แก้ว ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งข ันการแกะสลักผักและผลไม้ 
ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สพม. เขต 35 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ สื ่อนวัตกรรม 
วิจัยในช้ันเรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

115 นายยมนา สุขหอม ว ิทยากรอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การหาค ุณภาพ
แบบทดสอบแบบปรนัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

ประธานกรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ สพม. เขต 35 
116 นางชนิดาภา สายทอง ก ร ร ม ก า รต ั ด ส ิ นก า ร แข ่ ง ข ั น ส ร ้ า ง  Motion 

Infographic ม.4-,ม.6 
สพม. เขต 35 

กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ สพม. เขต 35 
เกียรติบัตรครูผู้สอน ระดับเหรียญทอง การแข่งแขัน
การออกแบบส ิ ่ งข ิ ง เคร ื ่ อ ง ใช ้ ด ้ วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 

สพม. เขต 35 
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เกียรติบัตรครูผู้สอน ระดับเหรียญทอง การแข่งแขัน
การออกแบบส ิ ่ งข ิ ง เคร ื ่ อ ง ใช ้ ด ้ วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-6 

สพม. เขต 35 

เกียรติบัตรครูผู้สอน ระดับเหรียญทอง การแข่งแขัน
การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip ม.13 

สพม. เขต 35 

เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษษปีท่ี1/6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดกิจกรรมชุมนุมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

117 นางจิลาวัล มหามิตร กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัมนาการ
เรียนรู้ "CPIC Classroom Action Research" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มรายงานการ
พัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ(IS)พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 
21 (กิจกรรมพัฒนาครูเพื ่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ด้วยบันได 5 ขั้น) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กิจกรรมร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งด
เหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติดอื่น ๆในโรงเรียนและชุมชน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

กิจกรรมปลุกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ
จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ร่วมกับบริษัทปูนซเิมนตไ์ทย
(ลำปาง)จำกัดและเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

กิจกรรม "โชว์ แอนด์ แชร์" สื่อนวัตกรรม วิจัยในช้ัน
เรียน และ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

การอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังนักเรยีนที่มีภาวะซึมเศรา้และ
เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 

กิจกรรม "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2/4 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เป็นเครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งดเหล้า บุหรี่ 
และสิ่งเสพติดอื่นๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

สพม. เขต 35 

118 นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเล ิศอ ันด ับท ี ่  ๒การแข ่งข ันการสร ้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

สพม. เขต 35 

119 นางประภสัสร แก้วสถิตย ์ ผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการ
แกะสลักระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

ครูผ ู ้ฝ ึกสอนการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อ
ส ุขภาพ ระดับชั ้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 

120 นางสาวกวินนาฎ เชียงโญ ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพือ่
ส ุขภาพ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

  

กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ
จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา 
เราทำความดีด้วยหัวใจ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนตไ์ทย
(ลำปาง)จำกัดและเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมูบ้าน 
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กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัถ
กรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั ้งที ่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที ่ 1 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ สื ่อนวัตกรรม 
วิจัยในช้ันเรียนและ PLC 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื ่อสุขภาพ ระดับชั ้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั ้งที ่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

สพฐ. 

ปฏิบัติหน้าที่ครูที ่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2/9 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

121 นางอุบล พิทักษ์ทา ผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ มฺ1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา             
ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู ้สอนดีเด่น "ครูผู ้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดีเด่น" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 

สพม. เขต 35 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญระดับชั้น ม.4-6 (งานอาชีพ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

ประธานเครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ลำปาง สพม. เขต 35 

ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศครูต้นแบบกิจกรรม "โชว์ 
แอนด์ แชร์"สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนและPLC 
ประจำปีการศึกษา 2562 "บุญวาทย์ 121 ปีเรียนรู้ 
3R พัฒนา8 C" 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

122 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการว ิชาวิทยาการ
คำนวณและโค้ดิ้ง Coding 

สสวท. 
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123 นายชวัลวิทย์ วริโชติภมูินนท์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการ

สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
สพม.เขต 35 

กรรมการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ สพม.เขต 35 
ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

ครูผู ้ฝึกซ้อม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื ่องสั้น 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

สพม.เขต 35 

ค ร ู ผ ู ้ ฝ ึ ก ซ ้ อ ม  ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ก า ร ส ร ้ า ง                             
Motion Infographic ม.4-ม.6 

สพม.เขต 35 

คร ูผ ู ้ฝ ึกซ ้อม การแข ่งข ันการตัดต ่อภาพยนตร์               
ม.4-ม.6 

สพม.เขต 35 

งานแนะแนว 
124 นายชนะพล อนันชัย การแข่งขันกิจกรรมนักเร ียนเพื ่อนที ่ปรึกษา YC 

ระดับชั้น ม.1-3 
สพม.เขต 35 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ (YC) ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.เขต 35 

ครูผ ุ ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ (YC) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

125 นางสาววรารักษ์ สิทธิคำทับ ครูผ ู ้สอนนักเร ียน กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา youth counselor ระดับช้ัน 
ม.4-6 

สพม.เขต 35 

126 นางกรรณิกา อานุภาพบรรเจิด ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สหวิทยาเขตบุญวาทย ์
127 นางวราภรณ์ สว่างการ วิทยากรการฝึกอบรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเรื ่อง สาขาอาชีพแห่งอนาคต 
2020ในงานมหกรรมการศึกษาEduzones Expo 

Eduzones the Education 
Community 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ ก ิจกรรมนักเร ียนเพื ่อนที ่ปร ึกษา YC 
ระดับชั้น ม.ต้น 

สพม 35 

เ ป ็ น ว ิ ทย ากรก ิ จ ก ร รมกา รปร ั บท ั ศนคต ิ ใน
ชีวิตประจำวันด้วยศิลปะบำบัดและการให้คำปรึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สพฐ. 
ผ ่านการอบรมการพัฒนาคร ูส ู ่มาตรฐานสากล 
หลักสูตร"Visual Thinking'การคิดและการสื ่อสาร
การคิดด้วยภาพ 

สพม. เขต 35 
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ตารางที่ 60 แสดงผลงานดีเดน่ของนักเรียน 
ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์  
นางสาวสิริกร แก้วปัญญา 
นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย  

เหร ี ยญทอง  ชนะเล ิศ  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง สาขา กายภาพ สัปดาห์ว ันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เหร ียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ป ร ะ เ ภ ท ท ด ล อ ง  ร ะ ด ั บ ช ั ้ น  ม . 4-ม . 6 ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ. 

2 เด็กหญิงขวัญชนก สงสาร  
เด็กหญิงวรญัญา กุนะด้วง 
เด็กหญิงศภุาพิชญ์ จันทร์จร 

ร อ ง ชน ะ เ ล ิ ศ อ ั น ด ั บ  1 ก า ร ป ร ะ ก วด ช ุ มนุ ม
นักวิทยาศาสตร์รุนเยาว์ ชุมนุมนิเวศวิทยา สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3 นายธนบดี แก้วชัย 
เด็กชายณัชพงษ์ นวลบุญเรือง  

ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4 นายจุลจักร เหมยฟอง  
นายธเนศ ตาคำมา  

รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5 นายณัฐนภสั คำชมภ ู
นายจุลจักร เหมยฟอง 
นายสรวิชญ์ ธนาคณุ 
นายธนพนธ์ ถาปาวงศ์ 

เข้าร่วม  เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 นางสาวธัญรดา วงค์ชัยชนะ  
นางสาวธัญญรัตน์ รื่นเริง  
นางสาวอภิชญา นันทพันธ ์

ชนะเลิศ เหรียญทอง  โครงงานประเภทนำเสนอด้วย
วาจาภาษาไทย สาขาเคมี 

สพฐ. 

7 เด็กหญิงดลนภา ปันตา  
เด็กหญิงกัลยภรณ์ พนาพันธ์  
เด็กหญิงภัทรพร สรุิยา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระด ับช ั ้น ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
8 นางสาวณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร  

นายภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว  
นายบัณฑิต ศรีพันธินันท์  
นายนนธวัช จันทร์เครือ  
นางสาวปริชญา พงษ์สมุทร 
นางสาวปพิชญา ทุ่งแจ้ง  
นางสาวศิวาลัย จาคำมา  
นายกรกฎ ขัดยอด  
นายชญานนท์ จันทร์ขำ  
นางสาวธัญพิชชา สายสร 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันรำวง
มาตรฐาน ระดับชั้นม.4-ม.6 

สพฐ. 

9 เด็กชายอันดา ยังปากน้ำ  
เด็กชายภานรุัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 
เด็กชายศุภกร พินิจผล  
เด็กชายปาลโีกศัลย์ วิบูลย์อรรถ  
เด็กชายนพรัตน์ อัครพัฒน์  
เด็กหญิงธนภรณ์ พันธุ์หอม  
เด็กหญิงชัชชลิตา แก้วสด  
เด็กหญิงปารชญา หมื่นตาบุตร  
เด็กหญิงพาขวัญ ผันผาย  
เด็กหญิงสาริศา บัวรวย 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันรำวง
มาตรฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 

สพฐ. 

10 นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์  
นางสาวศุภสิรา จรัสเรืองแสง 
นายชญานนท์ จันทร์ขำ 
  
  
  
  

เหร ียญทองแดง   การแข ่งข ัน Stem Challenge 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ. 

ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนั
เข้าค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม. เขต 35 

เข้าร่วม  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระเบียบแถว
ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ระดับประเทศ 

สพฐ. 

รางว ัลระดับเหร ียญทอง กิจกรรมการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพฐ. 

11 เด็กหญิงณัฐชนันท์ กุลพญา  
เด็กชายธนเทพ เทพศิริ  
เด็กชายพงศธร เป็งขวัญ  
เด็กชายพีรณัฐ ใจปัญญา  
เด็กชายศุภกร กาตาสาย  
เด็กชายเมธาพันธ์ แยม้สรุิโยทัย 

เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

 สพฐ. 

12 นางสาวอารยดา ปัญญาเสริฐ 
นางสาวณิชาภัทร สีด ี

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันพูดเพื ่ออาชีพ
ภาษาญี ่ป ุ ่น ระดับชั ้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
13 นางสาววิสาขา ปรดีาอนันทสุข รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเขียน

ภาษาญี ่ป ุ ่น ระดับชั ้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

14 นางสาวอารยดา ปัญญาเสริฐ 
นางสาวณิชาภัทร สีด ี

เหรียญทอง  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี ่ปุ่น 
ระด ับช ั ้ นม .4-6 งานศ ิลปห ัตถกรรมน ัก เร ียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

 สพฐ. 

15  นายกิจถิตคุณ จันทะวงค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

16 นางสาวณิศา อทุิศชลานนท์  
นางสาวจินดาภา ร่ืนเริง  
นางสาวปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท ์

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 

สพฐ. 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนั
ก า ร แ ส ด งท า ง ว ิ ท ย าศ าสตร์  (Science show) 
ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน 
ม.4-ม.6 ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา คร ั ้งท ี ่  69 ปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั ้น ม.4-ม.6 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จ.สุโขทัย 

สพฐ. 

17 นายคุณากร ใจคำ  
นายนิติศาสตร์ คำแดง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการ
สร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

18 เด็กชายณัฐชนน เทพปัญญา 
เด็กหญิงนภสันันท์ ตาคำ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

19 นายปริญญา วัฒนกิจไกรศรี  
นายวิธวินท์ สุวรรณอัตถ ์

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันตัดต่อ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-6 

สพม. เขต 35 

20 เด็กชายบุณยากร อตภิัทรากลู  
เด็กหญิงพีรดา สายธิ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.-ม.3 

สพม. เขต 35 

21  เด็กหญิงภัทรนันท์ ธารเนตร 
  

ชนะเลิศ  เหรียญทอง  Story Telling ม.ต้น กลุ่มโรงเรียนบญุวาทย ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  Story Telling ม.ต้น สพม. เขต 35 
22 นางสาวณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์  

นางสาวฟาติมา มุงเมือง 
นายภาคณิ คุณทว ี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6 

 

23 เด็กหญิงพรรษมน เสริมสุข
เด็กหญิงพิชาสริี วงศ์เอบุตร 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) 

สพม. เขต 35 



181 
 

ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
24  เด็กหญิงลิปภา มลิินทสูต ชนะเล ิศ เหร ี ยญทอง  การแข ่ งข ันพ ูดภาษาอ ั งกฤษ 

(Impromptu Speech) ระดับม.1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 

สพฐ. 

25 เด็กหญิงลิปภา มลิินทสตู  ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับ ม.1-3  

สพม. เขต 35 

26 เด็กหญิงกนกพร วงค์เจริญ  เหร ียญทองแดง   การแข ่งข ันศ ิลป ์สร ้างสรรค์  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพฐ. 

27 นายชุติพนธ์ บุญนำมา  
นายชนกกานต์ ตั้งศรีวงศ์  
นายณัฐนภสั คำชมภ ู

 ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง  เก ียรต ิบ ัตรการแข ่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 

 สพฐ. 

28 เด็กชายธนกฤต แก้วขวัญ เด็กชาย
ปกป้อง วีรอาภาชัย 
เด็กหญิงปณุิภา อินตะ๊พันธ์ 
เด็กหญิงปมลวรรณ ตันจันกูล 
เด็กหญิงฐิติชญา จุลพันธ์ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดภาพยนต์สั้น 
ระดับ ม.1-3 

สพม. เขต 35 

29 นางสาวเธียรณัฐ ปิติจะ ชนะเลิศ เหรียญทอง  ครูผู ้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

รองชนะเล ิศอันด ับ  1 เหร ียญเง ิน  ครูผ ู ้ฝ ึกสอน
นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เข้าร่วม  การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประจำปี พ.ศ. 2562 

 วชิราวุธวิทยาลัย 

30 
 

 นายธนัช พงศ์เลาหพันธุ์  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันความรู้ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
บุคคลระดับภาค 

 สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื ่องในงาน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  เข้าร่วม  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ จาก
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปี
การศึกษา 2562 รอบเจียระไนเพชร 

มูลนิธิรม่ฉัตร ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรู้และคณุภาพ
เยาวชน (สสค.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
31  นายณัฐชนน อินตาทิพย ์

  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื ่องในงาน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบุคคลระดับ
ภาค การแข่งข ันการแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื ่องในงานเปิด
กล่องชอล์ก ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

32  เด็กชายนนทกร วังตระกลู 
  

รางว ัลชนะเล ิศการแข ่งข ันการแก ้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน
งานเปิดกล่องชอล์ก ปีท่ี 17 ประจำปีการศึกษา 2562 
และได้รับรางวัล Best Solution ข้อที่ 1 และ 2 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื ่องในงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

33 นายธนัช พงศ์เลาหพันธุ์ 
นายปาล์ม ศลิพรกรกุล 
นายณัฐชนน อินตาทิพย ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันความรู้ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
ทีมระดับภาค 

 สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

34  เด็กชายสุรชัช โสภา 
  

รางว ัลชนะเล ิศการแข ่งข ันการแก ้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องใน
งานเปิดกล่องชอล์ก ปีท่ี 17 ประจำปีการศึกษา 2562 
และได้รับรางวัล Best Solution ข้อที่ 1 และ 2 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
2562 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 รางว ัลชมเชยระด ับประเทศ จากการแข ่งขัน
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 
2562 รอบเจียระไนเพชร 

 มูลนิธิร่มฉตัร ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรู้และคณุภาพ
เยาวชน (สสค.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

35 นายปาล์ม ศลิพรกรกุล 
นายธนัช พงศ์เลาหพันธุ์ 
นายณัฐชนน อินตาทิพย ์
นายรวิพล คำฝั้น 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีมระดับภาค 
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปี
ที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

36 นางสาวธวัลหทัย แลกันท 
เด็กชายสรุชัช โสภา 
เด็กชายก้องภพ กอไธสงเด็กชายน
นทกร วังตระกูล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมระดับภาค 
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 
17 ประจำปีการศึกษา 2562 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
37 นายปาล์ม ศลิพรกรกุล เข้าร่วม  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ จาก

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปี
การศึกษา 2562 รอบเจียระไนเพชร 

 มูลนิธิร่มฉตัร ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรู้และคณุภาพ
เยาวชน (สสค.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

38 นายอดัม แอลเลน แมนดิโก ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง   การแข ่งข ันส ุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งท่ี 11 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

39 นางสาวกรัณย์กร พูลเกิด ชนะเลิศ เหรียญทอง  Best Speaker การแข่งขันโต้
ส า ร ะ ว าท ี ภ าษาอ ั ง กฤษ  The National OBEC 
English Debate Competition 2019: Regional 
Round: Northern Region 

 สพฐ. 

40 นางสาวรัศมีธรรม หนหูล้า 
นางสาวกรัณย์กร พูลเกิด 
นางสาวสมรดา เกษแก้ว 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  The National OBEC English 
Debate Competition 2019: Provincial Cluster 
Round: Northern Region 

สพฐ. 

เ ห ร ี ยญทองแด ง   The National OBEC English 
Debate Competition 2019: Regional Round: 
Northern Region 

สพฐ. 

41 นายอดัม แอลเลน แมนดิโก รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 เหร ียญทอง   Multi Skills 
Competition 2019 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

42 นางสาวสมรดา เกษแก้ว ชมเชย  โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน 
(ASEAN Youth Speech Contest) 

 กรมอาเซียน 

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ AICHR Youth 
debate on Human Rights 2019 

 AICHR 

43 นายพลกฤต เป็งมลูยิ่ง ชนะเล ิศ  เหร ียญเช ิดช ู เก ียรติ   Volunteen Star 
2017 ระดับประเทศ 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

44  นายพลกฤต เป็งมลูยิ่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 

สพม. เขต 35 

45 นายคุณานนต์ วังสมบัต ิ
นางสาวชนัญญา ฝาตา 
นายชญานิน อนันต์รัตนากูร 
นางสาวชุติมน เตยีสกลุ 
นายศุภกร วนาพันธพรกลุ 
นางสาวธิติพร แย้มวจ ี
นางสาวตรรีดา วงค์สรรเสรญิ 
นางสาววีระญา พงศ์มีสุขสุจริตนาย
อาทิตย์ ธีรวรุตม ์
นายพลกฤต เทพนามวงค ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน 
ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
46 นายภาคณิ คูณทว ี

นางสาวณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย ์
นางสาวฟาติมา มุงเมือง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.
ปลาย เรื่อง Beautiful Math hidden in the music 

 สพฐ. 

47 เด็กชายนันทพงศ์ อุประนัน ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่ากบ 50 
เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่งจังหวัดลำปาง  ปี 63 

สมาคมกีฬาเเห่งจังหวดัลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกฬีาเเห่งชาติ  

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ท่าฟรี
สไตล์ 50 เมตร ชาย ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ท่ากบ 
50 เมตร ชาย ตัวเเทนจังหวัดลำปางไปแข่งขันกีฬา
เยาวชนเเห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" 

การกีฬาเเห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่ง
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวดัลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกฬีาเเห่งชาติ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเหง่
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวดัลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกฬีาเเห่งชาติ  

48 นางสาวประภาภร สิทธิวงศ ์
นางสาวนริศรา สุตาลังกา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

สพม. เขต 35 

49  เด็กชายปวรปรัชญ์ หัวเพชร 
  

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ท่า
ผีเสื ้อ 100 เมตร ชาย ท่ากรรเชียง 100 เมตร ชาย 
ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย ตัวเเทนจังหวัดลำปางไป
แข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ภาค5 "ตากเกมส์" 

การกีฬาเเห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬาว่าย
น้ำท่าเดี ่ยมผสม 200 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่ง
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกีฬาเเห่งชาติ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศ
เเห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกีฬาเเห่งชาติ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬาว่าย
น้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่ง
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกีฬาเเห่งชาติ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  การเเข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำท่าผีเสื ้อ 50 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่ง
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกีฬาเเห่งชาติ  

50  เด็กชายภูผา ไชยรุ่งเรือง ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าฟรี
สไตล์ 1500 เมตร ชาย ตัวเเทนจังหวัดลำปางไป
แข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ภาค5 "ตากเกมส์" 

 การกีฬาเเห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง 

51  เด็กชายศุกลภัทร อัครชัยธัญสิร ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การเเข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 
ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ตัวเเทนจังหวัดลำปางไปแข่งขนั
กีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ภาค5 "ตากเกมส์" 

การกีฬาเเห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
52 นางสาววณิชชา วิละน้อย  

นางสาวอัญญรัตน์ กันตา  
นางสาวกิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ 
นางสาวกุลสตรี เเสดงคุณ  
นางสาวหยาดเพชร ชีวะเจรญิ 
นางสาวพิมพ์ชนก วัฒนวิภา 
เด็กหญิงญาดา ศิรริักษ์  
นางสาวน้ำเพชร มูลแก้ว  
นางสาวเพียงฤทัย ปวงทุเลา 
นางสาวกมลชนก มาลุจันทร์ 
นางสาวจิรัชยา อินจันทร ์
เด็กหญิงฐิติชญา เจรญิขวัญเมือง 
นางสาวปิยะภรณ์ สีตาบตุร 
นางสาวพิชญ์สินี เทพคีร ี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  การเเข่งขัน
กีฬาฟุตซอล กีฬาเยาวชนเเละประชาชน  จังหวัด
ลำปาง ครั้งท่ี 7 ประจำปี พ.ศ.2562 

สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัด
ลำปาง 

53 เด็กชายศุกลภัทร อัครชัยธญัสริ ิ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  การเเข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย กีฬาชิงชนะเลิศเเห่ง
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดลำปาง 
กองทุนพัฒนาการกีฬาเเห่งชาติ  

54 นางสาวประภาภร สิทธิวงศ์ 
นางสาวนริศรา สุตาลังกา 

 เหรียญเงิน  การเเข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

55 นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์ปิง นางสาว
พิชญา สุขป้อม  
นางสาวรัชนก อินทะสืบ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานประเภทนำเสนอ
ด้วยวาจาภาษาไทย สาขาเคมี ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

56 เด็กหญิงคลุิกา ศรีคำชุม 
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา 
เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระด ับช ั ้ น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand STEM Festival 2019 

สพฐ. 

57 นายชุติพนธ์ บุญนำมา ชนะเลิศ เหรียญทองแดง  การแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 15 ระหว่างวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 
2562 จัดโดยศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

58 นางสาวกุลสณิี เต็งศิริวัฒนานนท์ 
นางสาวกรรณิการ์ จำหน่าย 

ชนะเล ิศ เหร ียญเง ิน  การนำเสนอ งานประชุม
วิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ภาคเหนือตอนบน ครั้งท่ี 11 
“ประเภทนำเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษ 

สพฐ. 

59 นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์ปิง นางสาว
พิชญา สุขป้อม  
นางสาวรักชนก อินทะสืบ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  โครงงานประเภทนำเสนอด้วยวาจา
ภาษาไทย (สาขาเคมี) งานประชุมวิชาการ ห้องเรียนพเิศษ 
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
60 นางสาวสิริกร แก้วปัญญา นางสาว

ชิดชนก ศรีวิลัย  
นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์ 

 ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

สพฐ. 

61 นางสาวกรรณิการ์ จำหน่าย 
นางสาวกุลสณิี เต็งศิริวัฒนานนท์ 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2  การประกวดโครงงาน 
สิ ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมครั ้งที ่ 9 เมื ่อวันที ่ 4 
กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

62 นางสาวชิดชนก ศรีวิลัย  
นางสาวรตริัตน์ ภควิวัฒน์  
นางสาวสิริกร แก้วปัญญา 

เหรียญเชิดชูเกียรติ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

63 เด็กหญิงณัชชา โตสงวน 
เด็กหญิงภัทรลดา ธิดา 
เด็กหญิงศรัณย์พร เชียงพันธ์ 
เด็กหญิงพลอยชมพู องค์ลาการ 
เด็กหญิงขวัญมนัส คันธวัง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งแข่งขัน
เพลงคุณธรรม ระดับชั ้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ว ิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

 สพม. เขต 35 

64 นางสาวนภาพร ถาคณุ  
นางสาวพิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์ 
นางสาวพิมวรีย์ ลัมมะวิไชย 

ชนะเล ิศ เหร ียญทอง  ก ิจกรรมประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณ ิตศาสตร ์  ระด ับช ั ้ น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

 สพฐ. 

65 นางสาวนภาพร ถาคณุ 
นางสาวพิมพกานต์ ไชยวังราษฎร ์
นางสาวพิมวรีย์ ลัมมะวิไชย 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร ์ ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

66 นางสาวจิรภัทร ภู่สำลี ช้ัน  ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 

สพม. เขต 35 

67 นายธนัช มะณีวรรณ  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 ระดับกลุ ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลำปาง วันท่ี 10 กันยายน 2562 

สพม. เขต 35 

68 เด็กชายชุณหวัต ชูวัฒนกุล  
เด็กหญิงปรวรี์ หน่อแก้วมูล  
เด็กหญิงประภาวรินทร์ ตารุสา  

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1  การแข ่งข ันตอบปัญหา
สาราน ุกรมไทย สำหร ับเยาวชน ฯ คร ั ้ งท ี ่  22               
ระดับจังหวัด 

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 
310-เอ1 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
69 เด็กหญิงอรวรา แสนบัวผัน ฃ 

เด็กหญิงกัลยภรณ์ พนาพันธ ์
เด็กหญิงญาณัจฉรา คีรีวรรณ  
นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข 
นายศุภกร คำเขียว 
นางสาวรัศมีธรรม หนหูล้า 

เข้าร ่วม  แข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงก ุฎ คร ั ้ งท ี ่  16 ช ิ งถ ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 7-
8 กันยายน 2562 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

70 เด็กชายชุณหวัต ชูวัฒนกุล 
เด็กหญิงปรวรี์ หน่อแก้วมูล 
เด็กหญิงประภาวรินทร์ ตารุสา  

 เข้าร่วม  การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
สำหรับเยาวชน ฯ ครั ้งที ่ 22 ระดับภาค วันที ่ 23 
พฤศจิกายน 2562 

 สโมสรไลออนสส์ากล ภาค 
310-เอ1 

71 เด็กหญิงธันย์ชนก ชนะกาญจน ์ เหรียญเงิน  การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

สพม. เขต 35 

72 เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข  
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา  
เด็กหญิงคลุิกา ศรีคำชุม 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สพม. เขต 35 

73 เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข  
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา  
เด็กหญิงคลุิกา ศรีคำชุม 

ชนะเลิศ เหรียญทองแดง  โครงงานเรื่อง การศึกษา
ผลจากการดัดแปลงสตูร EM ball ต่อการเจริญเตบิโต 
ของไซยาโนแบคทีเร ีย (The effect of modified 
EM ball on Cyanobacteria) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และคณะ
วิทยาศาสตร์ มช. 

ชนะเล ิศ  เหร ี ยญทอง   การแข ่ งข ัน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ชนะเล ิศ  เหร ี ยญทอง   การแข ่ งข ัน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

74 เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข 
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา 
เด็กหญิงภัทรภร ทินอยู่ 

ชนะเล ิศ  เหร ียญเง ิน   การแข ่งข ันเน ื ่องในงาน 
“Thailand STEM Festival 2019” ระหว่างวันที่ 8-
9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

สพฐ. 

75 เด็กหญิงปณุยนุช สายสุข 
เด็กหญิงญาณิศา มยุรา 

เ ข ้ า ร ่ วม   ไ ด ้ เ ข ้ า ร ่ วมการประกวด โครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติว ิทยา ระดับประเทศ 
ประจำป ี  2562 ว ันท ี ่  26-29 ม ิถ ุนายน 2562 ณ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

76 เด็กชายจิตพล เอมเอก  
เด็กชายจักทรากรณ์ มณีวงค์ 
เด็กชายธิติธิษณ์ ยะด้วง  
เด็กชายนันทพงศ์ อุประนัน 
เด็กชายจิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน ์

รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทโจมตี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา
ราชภัฏลำปาง 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
77 เด็กชายปารินทร์ ศรีบุญเรือง  

เด็กหญิงทิพรดา ช่ืนแสง  
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม               การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นกรอง
อากาศจากเส้นใยธรรมชาติ 

สพม. เขต 35 

รางวัลระดับเหรียญเง ิน ก ิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยธรรมชาต ิ

สพฐ. 

78 เด็กชายชุณหวัต ชูวัฒนกุล 
เด็กหญิงปรวรี์ หน่อแก้วมูล 
เด็กหญิงประภาวรินทร์ ตารุสา 

เข้าร่วม  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ประจำปี 2562 

 สโมสรไลออนสส์ากล 

79 นางสาวณัฐณิชา ศิลป์ชัย ชนะเล ิศ  รางว ัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันตอบคำถามความรู้ทางวัฒนธรรมจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร.ลป. 

80 นายภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง   กิจกรรมการประกวด
เขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน พร้อม
ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหมิงฉวน แห่งไต้หวัน 

 มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มหาวิทยาลยัหมิงฉวน แห่ง
ไต้หวัน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร.ลป. 

81 นางสาวณัฐณิชา ศิลป์ชัย 
นายพิภู สุขด ี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมตอบคำถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

82  นางสาวณัฐณิชา ศลิป์ชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ่และห้องเรยีนขงจือ่
โรงเรยีนลำปางกัลยาณ ี

83  นายพิภู สุขด ี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม
ความรู้ทางวัฒนธรรมจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร.ลป. 

84  นายภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม ่

85 นางสาวณัฐณิชา ศิลป์ชัย  
นายพิภู สุขดี  
นางสาวภัทรมล เอ้ยต๊ะสาร 
นางสาวสมติา โสภาแปง  
นางสาวโสภณัฐ ใจปินตา 

รางว ัลรองชนะเล ิศอ ันด ับ 2 กิจกรรมละครสั้น
ภาษาจีน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

86 นายภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ่และห้องเรยีนขงจือ่
โรงเรยีนลำปางกัลยาณ ี

87 นางจุฑามาศ ทองสุข รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร.ลป. 

88 นางสาวพรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร ชมเชย รางวัล Best Speaker การประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ งานสมาคมจงหวาแห่งประเทศไทย 

สมาคมจงหวาแห่งประเทศ
ไทย 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
89 เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองกลิ่น 

เด็กหญิงธัญชนก อะกะเรือน 
เด็กหญิงธัญพมิล วังใน 
เด็กหญิงวรรธมน บุญกณุะ 
เด็กหญิงศิวาพร แก้วนันชัย 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor:YC ระดับชั้น ม. 
1ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ครั ้งที ่ 69 นักเร ียน เป็น
ตัวแทนจังหวัด ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปร ึกษา Youth Counselor:YC ระดับชั ้น ม. 1ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 

สพฐ. 

90 เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ชนะเล ิศ   การประกวดอ ่านฟ ังเส ียง ระด ับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ธนาคารธนชาต 

91  เด็กชายพิรัช เหลืองจิรโณทยั ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง  การแข ่งข ัน Multi Skills 
Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

92 เด็กชายธิติธนันต์ กิมวังตะโก ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ EP/MEP Open House 2019 

 โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ 

93 นางสาวจิดาภา ไชยกุล  
นางสาวชลธิชา พิพิธกุล 
นางสาวปวริศา ศิริชุ่ม 
นางสาววรฤทัย ทองกิ่ง 
นางสาววรางคณา แสนทอน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งข ันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา Youth Counselor:YC ระดับชั้น 
ม. 4ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

94 นางสาวธนาพร คุมพล ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายม ือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั ้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง   การแข ่ งข ันค ัดลายมือ 
ระดับชั้น ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

95  เด็กหญิงญาณัจฉรา คีรีวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแสดงความสามารถ
เรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖ ระดับชั้นม.ตอนต้น 

 วชิราวุธวิทยาลัย 

96  เด็กหญิงสจุินันท์ ประคลัภ์วงศ ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันคัด
ลายม ื อส ื ่ อภาษา ไทย  ระด ั บช ั ้ น  ม . 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

97  เด็กหญิงสจุินันท์ ประคลัภ์วงศ ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันคัด
ลายมือ ระดับชั ้น ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

98  นางสาวธนาพร คุมพล  ชมเชย  ผลงานความสามารถพิเศษระดับประเทศ 
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 เนื ่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

99 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์ เชิดเบญจธร ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สพฐ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการระดับภาคเหนือครั้งท่ี 5 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

100 เด็กชายสริวิชญ์ คตชาคร 
เด็กชายวรมันต์ ลาภมาก  

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

สพม. เขต 35 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

สพฐ 

101 เด็กชายพีรัช เหลืองจริโณทัย 
เด็กชายพลพฤศ วีระยุทธการ 

ช น ะ เ ล ิ ศ   ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  STEM Challenge 
Competition 2019 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

102 เด็กชายพีรัช เหลืองจริโณทัย 
เด็กชายพลพฤศ วีระยุทธการ 
เด็กหญิงฐิติชญา เทียนถนอม 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2 เหร ียญทองแดง   STEM 
CHALLENGE 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

103  ด.ญ.สุพตัรา สุยะสืบ รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรมม.1-3 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ลำปาง 
104 นางสาวณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร 

นางสาวธัญพิชชา สายสร 
นางสาวศิวาลัย จาคำมา 
นางสาวปพิชญา ทุ่งแจ้ง 
นางสาวปริชญา พงษ์สมุทร 
นายชญานนท์ จันทร์ขำ 
นายนนธวัช จันทร์เครือ 
นายภัทรดนยั ศรีอิ่นแก้ว 
นายกรกฏ ขัดยอด 
นายบัณฑติ ศรีพันธินันท์ 

ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง   รำวงมาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี4 – 6 

สพม. เขต 35 

ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง    รำวงมาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี4 – 6 ระดับชาติ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

105 เด็กหญิงปารชญา หมื่นตาบุตร 
เด็กหญิงสาริศา บัวรวย 
เด็กหญิงชัชชลิตา แก้วสด 
เด็กหญิงพาขวัญ ผันผาย 
เด็กหญิงธนภรณ์ พันธุ์หอม 
เด็กชายนพรัตน์ อัครพัฒน์ 
เด็กชายปาลโีกศัลย์ วิบูลย์อรรถ  
เด็กชายภาณุรตัน์ พรหมเรืองฤทธิ์  
เด็กชายศุภกร พินิจผล 
เด็กชายอันดา ยังปากน้ำ 

ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง   รำวงมาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

สพม. เขต 35 

ชนะเล ิศ  เหร ียญทอง   รำวงมาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ระดับชาติ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
106 นายนโม เลฺิศกิจรุ่งสกุล ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 

ระดับชั ้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ณ กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง 

สพม. เขต 35 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ 
จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

107  นางกมลพร ตรยีากูล  รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น(Drawning) ระดับชั ้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ณ กลุ ่มโรงเร ียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลำปาง 

สพม. เขต 35 

108 นายณัฐนภนต์ บำรุงศรี  
นายปรัชญา พยุหพรรค์  

 ชนะเล ิศ เหร ียญทอง  การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

 สพฐ. 

109 นางสาวกรันย์กร พูลเกิด  ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขัน Story Telling  สพม. เขต 35 
110 นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
สพม. เขต 35 

111 เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมแก่นจันทร์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

113  นายบรรพต มามิ่ง ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

114 นางสาวกนกพร ขุนบุญ 
  

รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับภาคเหนือ 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 ชมเชย  การประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

115 นางสาวศุภสิรา ปัญดิษฐ ์  รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับภาคเหนือ 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

116 นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภ ู  รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับภาคเหนือ 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 ชมเชย  การประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
117 นางสาวธิญาดา อาษากุล รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดมารยาทไทย 

ระดับภาคเหนือ 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ชมเชย  การประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

118 นางสาวศุภสิรา ปัญดิษฐ ์ ชมเชย  การประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

119 เด็กหญิงภัทรพร ลาดปาละ  ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
120  นางสาวธนาพร คุมพล  ชนะเลิศ เหรียญทอง  ก่ารแข่งขันคัดลายมือ ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สพฐ. 

121  เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว  ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

122 นางสาวหัสจารีย์ ทำอินแก้ว  
นางสาว กมลชนก มาลจุันทร ์
นายอธิวัฒน์ กันทาเงิน 
นายศุภวิชญ์ ชัยเมืองมลู 
นายพงศกร ทองนุ้ย 
นายอดิศร กันทะวงศ ์
นายรัฐภมูิ วงศ์วรรณ 

 ชนะเลิศ เหรียญทอง  ความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา 
ได้รับเงินเดือนๆละสามพันบาทตลอดปีงบประมาณ 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย  

123 นางสาวกมลชนก มาลุจันทร ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  วิ่งผลัด สี่คูณร้อย สี่คูณสี่ร้อย เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย  
124 นางสาวหัสจารีย์ ทำอินแก้ว ชนะเลิศ เหรียญทอง  วิ่งผลัด สี่คูณหนึ่งร้อย เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย  
125 เด็กหญิงณัฐชนันท์ กุลพญา ชนะเลิศ เหรียญทอง  วงดนตรีสตริง ม.1-3 สพม. เขต 35 

126 เด็กชายธนเทพ เทพศิร ิ
เด็กชาย พงศธร เป็งขวัญ 
เด็กชายพีรณัฐ ใจปัญญา 
เด็กชายศุภกร กาตาสาย 
เด็กชายเมธาพันธ์ แยม้สรุิโยทัย 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  วงดนตรีสตริงม.1-3 สพม. เขต 35 

127 เด็กชายปัญญาพล สุดประเสริฐ ชนะเลิศ เหรียญทอง  ขับร้องเพลงสากล ม.1-3 สพม. เขต 35 
128  นายพลกฤต เทพนามวงศ ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  ขับร้องเพลพระราชนิพนธ์ ม.4-6 สพม. เขต 35 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ชาย ม.4-6 ภาคเหนือ ระดับชาติ 

 สพฐ. 

129 เด็กชายธนเทพ เทพศิร ิ
เด็กชายพงศธร เป็งขวัญ 
เด็กชาย พีรณัฐ ใจปญัญา 
เด็กชายศุภกร กาตาสาย 
เด็กชายเมธาพันธ์ แยม้สรุิโยทัย 
เด็กหญิงณัฐชนันท์ กุลพญา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  วงดนตรีสตริง ม.
1-3 ภาคเหนือ ระดับชาติ 

 สพฐ. 

130 เด็กชายปัญญาพล สุดประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ขับร้องเพลงสากล
ชาย ม.1-3 ภาคเหนือ ระดับชาติ 

 สพฐ. 

131 นางสาวไพรไพลิน คลังภักดี 
นางสาววิลาสินี ปีบ้านใหม ่
นางสาวธนพร มีข้าว 
นางสาวณรัก กาวโิล 
นางสาวณัฐิดา ใจมวน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้นม.4-6 

สพม. เขต 35 

132 เด็กหญิงชาลสิา ไชยคันธิยะ รางว ัลชมเชย การแข ่งข ันวาดภาพจ ินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
133 นายธเนศ ตาคำมา 

นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร ์
นางสาวพลอยลิน สายตุ่นแก้ว 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1  การแข ่งข ันตอบปัญหา
กฏหมายเนื่องในวันรพี 

ศาลจังหวัดลำปาง 

134 นางสาวพลอยลิน สายตุ่นแก้ว 
นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร ์
นางสาวลลิตภัทร ทรัพย์ทวี 
นางสาวกชวรรณ ปญัญาบตุร 

เข้าร่วม  การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

135 นายธเนศ ตาคำมา 
นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร ์
นางสาวพลอยลิน สายตุ่นแก้ว 

เข้าร่วม  การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวัน
รพีระดับภาค 

ศาลจังหวัดลำปาง  

136 นางสาวพลอยลิน สายตุ่นแก้ว 
นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร ์
นายสุอัษฎ์ กิมาคม 
นายโกสินทร์ แก้วธิดา 

 เข้าร่วม  การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย  มหาวิทยาลัยพะเยา 

137 นางสาวเพ็ญพิชา น้อยเครือ ชมเชย หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฏ
ครั้งท่ี 2 

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออม
สินและโรงเรยีนวัดราชบพิธ 

138 นายยศกร แสนจิตร ์
เด็กหญิงธนัชชา มั่นคง 

เข้าร่วม  รางวัลผ่านเกณฑ์หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 2 

มูลนิธิรม่ฉัตรรว่มกับธนาคาร
ออมสินและโรงเรียนวดัราชบพิธ 

139 นายณัฐนภสั คำชมภ ู รางว ั ลชนะเล ิศ  การแข ่ งข ันการตอบคำถาม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ Lab กริ๊ง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏ
ลำปาง 62” 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งท่ี 16 ระหว่างวันท่ี 6-10 เม.ย. 2562 

 สอวน. 

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ในการแข่งขันชีววิทยา
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 กันยายน 2562 

 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี

 เข้าร่วม  นักเรียนได้ผ่านการอบรมคัดเลือก วิชา
ชีววิทยา โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 สอวน. 

140 นายชุติพนธ์ บุญนำมา  
นายธนราชันย์ สุติวงค ์
นายบรรพต มามิ่ง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื ่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏ
ลำปาง 62” 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

141 นายภัทรนันท์ สมศิร ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการตอบ
ค ำ ถ า ม ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ก า ร แ พ ท ย ์  Lab ก ริ๊ ง                     
ร ะด ั บม ั ธ ยมศ ึ กษาตอนปลาย  เ น ื ่ อ ง ใน งาน 
“วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62” 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

142   นายรณกร สุวรรณเมือง  รางวัลชมเชย ในการแข่งขันชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 1 กันยายน 2562 

 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
143  นางสาวณัฎฐญ์ดา โชตริวีวรฤทธ์ิ ชน ะ เ ล ิ ศ  เ ห ร ี ยญทอ ง   ก า ร แ ข ่ ง ข ั นก า รพู ด

ภาษาอังกฤษ( Impromtu Speech)ช้ันม.๔-๖ 
สพม. เขต 35 

144 เด็กชายกิตตภิัฏ เมืองมา 
เด็กหญิงสุจีรา คุม้ศร ี
เด็กหญิงฐานภรณ์ สุธาพันธ ์
เด็กหญิงพิชญาดา วงศ์สอน 
เด็กหญิงนันท์นภสั ชาตะโชต ิ
เด็กหญิงกมลเนตร ใจจ ู

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา คร ั ้ งท ี ่  69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

145  ด.ญศิวาพร. แก้วนันชัยและคณะ 
  

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมนักเร ียนเพื ่อนที่
ปรึกษา YC ม.ต้น 

 สพฐ 

เหรียญเงิน  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.
ต้น 

 สพฐ 

146  น.ส.วรฤทัย ทองกิ่งและคณะ  เข้าร่วม  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.
ปลาย 

 สพฐ 

147  น.ส.วรฤทัย ทองกิ่งและคณะ เข้าร่วม  กิจกรรมการปรับทัศนคติด้วยงานศิลปะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
148 นางสาวนริศรา สุตาลังกา 

นางสาวประภาภร สิทธิวงศ ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 

สพม. เขต 35 

เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ัน ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

149 นายปัญญพัฒน ปวงแก้ว ชมเชย  รางวัลชมเชย ระดับ 1-10 ประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น ม.ปลาย 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

150 เด็กชายจักรภัทร อินพลอย ชมเชย  รางวัลชมเชย ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับชั้น ม.ต้น 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

151 เด็กชายณัชพงษ์ นวลบุญเรือง เข้าร่วม  เข้ารวม ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับชั้น ม.ต้น 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

152 นายกฤตชญ์ ฟูคำ เข้าร่วม  รางวัลชมเชย ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับชั้น ม.ปลาย 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

153 นายปิยะพันธ์ พุทธิมา เข้าร่วม  เข้ารวม ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ระดับชั้น ม.ปลาย 

 มูลนิธิร่มฉตัร 

154 เด็กหญิงณัฐพร ศรีปินตา ชนะเลิศ เหรียญทอง  วาดภาพระบายสี ม.ต้น สพม. เขต 35 
155 เด็กหญิงชฎาพร สิงห์ชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  สร้างสรรค์ภาพด้ย

การปะติด 
สพม. เขต 35 

156 นางสาวธัญญลักษณ์ พรหมเช้ือ เหรียญทอง  จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ สพม. เขต 35 

157 นายธนพล เมืองไว เหรียญทอง  วาดภาพรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น สพม. เขต 35 
158 เด็กชายภูวรินทร์ บุญยัง เหรียญทอง  วาดเส้น ม.ต้น สพม. เขต 35 

159 นายสิรธรี์ กระบวนสง่า เหรียญทอง  วาดเส้น ม.ปลาย สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
160 เด็กชายดลิแลน ชนกันต์ เปเรรา 

เด็กชายประภวิษณ์ พยัคฆินทร์  
เด็กหญิงปฏณิญาภรณ์ แก้วสีงาม 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

161 เด็กชายกิตตภิัฏ เมืองมา 
เด็กหญิงฐานภรณ์ สุธาพันธ ์
เด็กหญิงนันท์นภสั ชาตะโชต ิ
เด็กหญิงพิชญาดา วงศ์สอน 
เด็กหญิงสุจีรา คุม้ศรี  
เด็กหญิงกมลเนตรใจจ ู

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรม การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

162 เด็กชายดลิแลน ชนกันต์ เปเรรา 
เด็กหญิงสุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต 
เด็กหญิงปฏณิญาภรณ์ แก้วสีงาม 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 เหร ียญทอง   การแข ่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

163 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์ เทิศเบญจธร ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ต้น สพม. เขต 35 
164 เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม 

เด็กหญิงสุธิณี ฤกษ์สภุา 
รางว ั ลชนะ เล ิ ศ  การแข ่ งข ันตอบป ัญหาทาง
ว ิทยาศาสตร์  ระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาตอนต้น 
(ภาคเหนือตอนบน) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

165 เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม 
เด็กหญิงสุธิณี ฤกษ์สภุา 
เด็กชายชนกนันท์ สวัสดิ์พงษ ์

ชนะเล ิศ เหร ียญทอง  รางว ัลระดับเหร ียญทอง 
ชนะเล ิศ ก ิจกรรมการแข ่งข ันอ ัจฉร ิยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเร ียน ระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา คร ั ้ งที่  69                   
ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

166 เด็กชายปารินทร์ ศรีบุญเรือง 
เด็กหญิงทิพรดา ช่ืนแสง  
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ 

ร า ง ว ั ล ร ะ ด ั บ เ ห ร ี ย ญ ท อ ง  ช น ะ เ ลิ ศ                                  
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงงานวทิยาศาสตร์ 
เร ื ่ อง  แผ ่นกรองอากาศจากเส ้นใยธรรมชาติ                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

167 เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม 
เด็กหญิงสุธิณี ฤกษ์สภุา 
เด็กชายชนกนันท์ สวัสดิ์พงษ ์

เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั ้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

168 เด็กหญิงฐิติชญา เทียมถนอม 
เด็กหญิงสุธิณี ฤกษ์สภุา 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเทศ) ในงานค่าย
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
169 เด็กชายปารินทร์ ศรีบุญเรือง 

เด็กหญิงทิพรดา ช่ืนแสง 
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ 

 เหรียญเงิน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงงานวทิยาศาสตร์ 
เร ื ่อง แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยธรรมชาติ งาน
ศ ิลปห ัตถกรรมน ักเร ียนระด ับชาต ิ คร ั ้ งท ี ่  69 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

170 เด็กหญิงชาลสิา ไชยคันธิยะ ชมเชย  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

171 นายวรพล ฟั่นเตม็ 
นางสาวอ่ิมเอม ลีวริิยะพันธ์ุ 

เข้าร่วม  การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา เนื่อง
ในงาน "วิทยาศาสตร์์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 62" 

มหาวิทยาลยัราชภฎัลำปาง 

172 นางสาววรัชยา กันทา ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35(ลำปาง เขต 1) 

สพม. เขต 35 

เหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ 

สพฐ. 

173 เด็กหญิงวิภาวรรณ อัยกา  
เด็กชายธีรพงษ์ สุระวัง 
เด็กชายณัฐภูมิ ศิรบิุญธรรม 
เด็กชายจักรภัทร อินทรพลอย  
เด็กหญิงธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ ์

เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สพม. เขต 35 

174 เด็กชายยศพร เถินบรุินทร์  เหรียญทอง  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชั้น ม.ต้น 
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35 

175 เด็กชายธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 
เด็กหญิงธนิสรา คำมีอ้าย 
เด็กหญิงนภัทร ทองอุปการ 

เหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

สพม. เขต 35 

176 เด็กชายธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 
เด็กหญิงธนิสรา คำมีอ้าย  
เด็กหญิงนภัทร ทองอุปการ 

เหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

สพฐ. 

177 นายบรรพต มามิ่ง ชนะเล ิศ  ได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตรรางว ัลเยาวชนผ ู ้ ใ ช้
ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด เนื ่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวดั
ลำปาง 

178 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข 
  

ชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวดั
ลำปาง 

ชนะเลิศ  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง 
เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนผู ้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การ
เขียน 21-22 มิถุนายน 2562 

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เหรียญทอง  ชนะเลิศ การเขียนเรียงความ โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  

 สพม. เขต 35 

179 นางสาวไปรยา ปิติวรนันท์ 
นางสาวกมลศริิ เมืองมอง 

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม ่"โคลงสี่สุภาพ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปี 2562 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง 

สพม. เขต 35 

180 เด็กหญิงสุปรียา มงคลคล ี เหรียญเงิน  การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั ้งที ่ ่ 69            
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย 

สพฐ. 

181 นายชัยวัฒน์ รัวฟองฟู รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

182 เด็กชายพีรัช เหลืองจริโณทัย 
เด็กชายพลภฤศ วีระยุทธการ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
STEM Challenge Completition 2019 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

183 เด็กหญิงปัญญาทอง ยาง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

184 นายเทวราช วงศ์หาญ  
นายวัชรพรรณ ยาม ี
นายพชร วัฒนะนุกูล 

ชนะเล ิ ศ เหร ี ยญทอง  copterfuge : Hand power 
centrifuge inspired by Thai's local toy "Kam Mun Bin" 

สพฐ. 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

185 นางสาวแพรวเพชร เพ็ชรสวสัดิ ์
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร ์
นายศุภกร กาตาสาย 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การพัฒนาท่อไอเสียโดยใช้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

186  เด็กชายสิรวิชญ์ ครองตาเนิน เด็ก
หญิงณธิตา วรรณสืบ เด็กหญิงธัญว
รัตน์ เถื่อนสันเทียะ 

ชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรติ  การศึกษาประสิทธิภาพ
ในการลดยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมตในผักโดยใช้
สารสกัดหยาบจากใบย่านาง 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

187 เด็กชายสุวิจักขณ์ ชัยพรม 
เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว 
เด็กหญิงกัลยภรณ์ พนาพันธ ์

เหรียญเงิน  wastewater treatment system สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

188 เด็กชายศุภกร กาตาสาย 
เด็กหญิงแพรวเพชร เพ็ชรสวสัดิ ์
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร ์

เหรียญเงิน  Electro magnetic pipe สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
189 นายพีรัช เหลืองจิรโณทัย 

นายปกรณ์ พงษ์คณุากร 
เด็กหญิงภัทรภร ลาดปะละ 
เด็กหญิงนฤพรณ์ ศักดิ์ชัย 
นางสาวณัฐญาดา มลูกันทะ 

 เข้าร่วม  save water save lift MALAYSIAN GLOBAL 
INNOVATION AND 
CREATIVITY CENTRE 
(MAGIC),MALAYSIA 

190 เด็กหญิงชัชชลิตา แก้วสด 
เด็กหญิงธนภรณ์ พันธุ์หอม 
เด็กหญิงปารชญา หมื่นตาบุตร 
เด็กหญิงพาขวัญ ผันผาย 
เด็กหญิงสาริศา ยังปากน้ำ 
เด็กชายนพรัตน์ อัครพัฒน์ 
เด็กชายปาลโีกศัลย์ วิบูลย์อรรถ 
เด็กชายภาณุรตัน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 
เด็กชายศุภกร พินิจผล 
เด็กชายอันดา ยังปากน้ำ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

สพม. เขต 35 

 เหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที่ 69 ปิการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

สพฐ. 

191 นายกรกฎ ขัดยอด 
นายชญานนท ์จันทร์ขำ 
นายนนธวัช จันทร์เครือ 
นายบัณฑติ ศรีพันธินันท์ 
นายภัทรดนยั ศรีอิ่นแก้ว 
นางสาวณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร 
นางสาวธัญพิชชา สายสร 
นางสาวปพิชญา ทุ่งแจ้ง 
นางสาวปริชญา พงษ์สมุทร 
นางสาวศิวาลัย จาคำมา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

สพม. เขต 35 

เหรียญทอง  การแข่งขันรำวงมาตราฐาน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ  

สพฐ. 

192 เด็กหญิงธนิสรา คำมีอ้าย 
เด็กชายธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 
เด็กหญิงนภัทร ทองอุปการ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้นคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

สพม. เขต 35 

เหร ียญเง ิน   ก ิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้นคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. 

193 เด็กหญิงสุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต 
เด็กหญิงดลิแลน ชนกันต์ เปเรรา 
เด็กหญิงปฏณิญาภรณ์ แก้วสีงาม 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 เหร ียญทอง   การแข ่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1- ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
194 เด็กชายกิตตภิัฏ เมืองมา 

เด็กหญิงสุจีรา คุม้ส ี
เด็กหญิงฐานภรณ์ สุธาพันธ ์
เด็กหญิงพิชญาดา วงศ์สอน 
เด็กหญิงนันท์นภสั ชาตะโชค 
เด็กหญิงกมลเนตร ใจจ ู

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

195 เด็กหญิงวสติา อินใจ 
เด็กหญิงสิริวรางค์ ม่วงเบญจะ  

รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

196 นายกิมซัน หลง 
นายณัฐภมูิ วีละน้อย 
นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศร ี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายศุภกร ตรีปะรำ 
นายสุธินันท์ สุคนธพันธ ์
นายณัฐวุฒิ กาวิเต 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลในร่มการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ.ลำปาง ประจำปี
การศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

197 นายสุธินันท์ สุคนธพันธ ์
นายณัฐวุฒิ กาวิเต 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 
รุ่นประชาชนชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด        
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปีชาย 

สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

198 นายกิมซัน หลง 
นายณัฐภมูิ วีละน้อย 
นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศร ี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายศุภกร ตรีปะรำ 
นายชุติพนธ์ บุญนำมา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปีชาย 

 สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

199 นางสาวปรางค์มุก เครือศร ี
นางสาวกชพร ชัยชมภู 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

200 นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศร ี

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
201 นางสาวลลิตา สุขพันธ ์

นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย 
ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปีหญิง 

สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

202 นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย 
Miss.Nicole lang 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 
รุ่นประชาชนหญิง 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

203 เด็กชายจิรภัทร กาตะ๊ 
เด็กชายภานุ ใจแก้วแดง 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

204 เด็กหญิงพรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์  
เด็กหญิงขวัญจริา ขัวนา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปีหญิง 

สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

205 นางสาวลลิตา สุขพันธ ์
นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 41 รอบคัดตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 ณ จงแพร่ 

 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

206 นายกิมซัน หลง 
นายณัฐภมูิ วีละน้อย 
นายภูริบดินทร์ สมคะเน 
นายวงศกร ชัยศร ี
นายศุภกิตต์ จานแก้ว 
นายอภิวิชญ์ เทพสืบ 
นายณัฐวุฒิ กาวิเต 
นายสุธินันท์ สุคนธพันธ ์
นายศุภกร ตรีปะรำ 

 รองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญเงิน   กีฬาวอลเลย์บอล
ในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขต
การแข่งขันที่ 5 ณ จ.แพร่ 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

 เข ้าร ่วม  การแข่งข ันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน 
“กฟภ”(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๕ 
(ปีท่ี ๓๕) ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ 

 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย 

207 นางสาวปรางค์มุก เครือศร ี
นางสาวกชพร ชัยชมภู 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 
2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 

 สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

208 นางสาวลลิตา สุขพันธ ์
นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย 
นางสาวปรางค์มุก เครือศร ี
นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวกชพร ชัยชมภู 
นางสาวชลดา ไชยเกต ุ
นางสาวภัทราภรณ์ ธนธราดล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาวอลเลย์บอล
ในร่มการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ.ลำปาง 
ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
209 เดก็ชายณรงค์ชัย อินทรวิจิตร 

เดก็ชายณัฐกติติ์ นิลคำ 
เดก็ชายวีรภัทร กองแก้ว 
เดก็ชายกิตติธัช แก้วสภุา 
เดก็ชายอันดา ยังปากน้ำ 
เดก็ชายจิรายุ ใจเปียง 
เดก็ชายปฐพี สุขสภา 
เดก็ชายณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจติร 
เดก็ชายอัครวิทย์ คงธนภักดโีสภณ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กีฬาวอลเลย์บอล
ในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปีการศึกษา 
2562 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

210 นายศุภกิตต์ จานแก้ว 
นายวรชาติ มาทา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ 2563 รุ่นประชาชนชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

211 นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
เด็กหญิงพรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์  

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง  ประจำปี
งบประมาณ 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

212 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินชัยยงค ์
เด็กหญิงอรวรินทร์ อินเขียวสาย  

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2 เหร ี ยญทองแดง   ก ีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

213 เด็กชายสรวิชญ์ เถินบุรินทร ์
เด็กชายสิทธิธากรณ์ ปวงคำ 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2 เหร ี ยญทองแดง   ก ีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

214 เด็กชายสรวิชญ์ เถินบุรินทร ์
เด็กชายสิทธิธากรณ์ ปวงคำ 
เด็กชายจิรภัทร กาตะ๊ 
เด็กชายภานุ ใจแก้วแดง 
เด็กชายวรัญชิต วรรณเลิศ 
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 
เด็กชายวีรภัทร ยศสมแสน 
เด็กชายภรูินาท สงสาร 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2 เหร ี ยญทองแดง   ก ีฬา
วอลเลย์บอลในร่มกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

215 นางสาวภัทราภรณ์ ธนธราดล 
นางสาวธนาจิตร สวัสด ี

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  2 เหร ี ยญทองแดง   ก ีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นประชาชนหญิง 

 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลำปาง 

216 นางสาวลลิตา สุขพันธ ์
นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย  

 เข้าร่วม  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 "อุดรธานีเกมส์" 
ณ จ.อุดรธานี 

 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 



202 
 

ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
217 นางสาวลลิตา สุขพันธ ์

นางสาวภิญญดา พันธ์ชัยน 
นางสาวปรางค์มุก เครือศร ี
นางสาวกชกร ชัยชมภ ู
นางสาวกชพร ชัยชมภู 
นางสาวภัทราภรณ์ ธนธราดล 
เด็กหญิงพรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ ์

 เข ้าร ่วม  การแข่งข ันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน 
“กฟภ”(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 
(ปีท่ี 35) ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ 

 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย 

218 นายชัยธวัช เรือนมูล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับชั้นม.
4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

219 เด็กชายณัฐภัทร มงคลนาวิน 
เด็กชายพัทธดนย์ บุญเรืองรัตน ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

220 นายภูริทัต ภูมิโยชน์ 
นายเขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิร ิ

 เข้าร่วม  การแข่งขัน 22nd EGAT CROSSWORD 
CHAMPIONSHIP 2019 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

221 นายชัยธวัช เรือนมูล  
นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ 

 เข้าร่วม  การแข่งขัน 22nd EGAT CROSSWORD 
CHAMPIONSHIP 2019 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

222 นายธนราชันย์ สูงติวงค ์
นายชุติพนธ์ บุญนำมา 
นายบรรพต มามิ่ง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัลำปาง 

223 นายชุติพนธ์ บุญนำมา 
นายณัฐนภสั คำชมภ ู
นายรณกร สุวรรณเมือง 

 รองชนะเล ิศอันด ับ  1 เหร ียญเง ิน  ตอบปัญหา
การแพทย์เนื่องในวันมหิดล 

คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

224  นายกฤษณพล วรรณารักษ์ และ 
นายรณกร ยาบ้านแป้ง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

สพม. เขต 35 

225 เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล 
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร ์

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับม.ต้น 

สพม. เขต 35 

226 นายบรรพต มามิ่ง 
นางสาวณัฎฐณิชา อินละปะ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย 
ระดับม.ปลาย 

สพม. เขต 35 

227 เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล  
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การประกวด
มารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน“ศิล
ปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งท่ี 2” 

 สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ 

228 นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภ ู
นางสาวธิญาดา อาษากลุ 
นางสาวกนกพร ขุนบุญ 
นางสาวศุภสิรา ปัญดิษฐ ์

ชมเชย  การประกวดมารยาทไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด ็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ ้ากรมสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ธนาคารธนชาต 

229 นายบรรพต มามิ่ง 
นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับชาติ 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
230 เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล 

เด็กหญิงณัฐณิชา หอมแก่นจันทร ์
 เ หร ี ยญทอง   การประกวดมารยาทไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ 

สพฐ. 

231 นายบรรพต มามิ่ง 
นางสาวณัฏฐณิชา อินละปะ 
นางสาวธนภรณ์ ไชยชุมภ ู
นางสาวธิญาดา อาษากุล 
  

เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้ง
ที ่ 3 ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

ชนะเลิศ เหรียญทอง  “รางวัลระดับเหรียญทอง” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

232 เด็กชายดลิแลน ชนกันต์ เปเรรา ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35  

233 เด็กชายประภวิษณ์ พยัคฆินทร ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

234 เด็กหญิงปฏณิญาภรณ์ แก้วสีงาม ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

235 เด็กชายกิตตภิัฏ เมืองมา รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 

236 เด็กหญิงสุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพฐ. 

237 เด็กหญิงกมลเนตร ใจจ ู รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 
 

238 เด็กหญิงสุจีรา คุม้ศร ี รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 
 

239 เด็กหญิงพิชญาดา วงศ์สอน  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 
 

240 เด็กหญิงนันท์นภสั ชาตะโชต ิ  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ันม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 
 

241 เด็กหญิงปฏณิญาภรณ์ แก้วสีงาม  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพฐ. 

242 เด็กหญิงฐานภรณ์ สุธาพันธ ์  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35  

243 เด็กชายดลิแลน ชนกันต์ เปเรรา  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
244 เด็กหญิงณัชชา โตสงวน 

เด็กหญิงภัทรลภา ธิดา 
เด็กหญิงขวัญมนัส คันธวังอินทร ์
เด็กหญิงพลอยชมพู องค์ระการ 
เด็กหญิงศรัณย์พร เชียงพันธ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั ้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเร ียน ระด ับเขตพื ้นท ี ่การศึกษา คร ั ้ งท ี ่  69                    
ปีการศึกษา 2562 

สพม. เขต 35  

245 นางสาวธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน 
นางสาวจิรัชยา อินจันทร ์
นางสาวนันท์นภัส ทะปะละ 
นางสาวจิดารัตน์ หลักแหลม 
นางสาวจุฑามาศ ทองสุข 
นายภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม 

เข้าร่วม  เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีญัตติทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

246 เด็กชายก่อกุศล ตณัฑ์อำไพ 
เด็กชายวรัญญู บุญเรืองทา 
เด็กหญิงวชิรานีย์ ประเสริฐศร ี
เด็กหญิงจณิัชชา คณิตปญัญาเจรญิ 

ชมเชย  การแข่งขันเศรษฐศา่สตร์เพชรยอดมงกุฏ 
"เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2562 

 มูลนิธิร่มฉตัร และ สพฐ. 

247 นางสาวจิณณพัต ศรสีิทธิรักษ ์
นางสาวอมราวดี คะเรรัมย ์
นางสาวพิชยา กาทอง 
นางสาวปิยาภรณ์ จริัคคกลุ 
นางสาวสมฤดี มณสีาร 

 เข้าร่วม  การแข่งขันเศรษฐศา่สตร์เพชรยอดมงกุฏ 
"เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2562 

 มูลนิธิร่มฉตัร และ สพฐ. 

248 เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ชนะเล ิศ เหร ียญทอง  การแข่งข ันอ่านฟังเส ียง           
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการธนชาต ริเริ่ม เติม
เต ็ม เอกล ักษณ์ไทย คร ั ้ งท ี ่  48 ระด ับประเทศ 
ประจำปี 2562 ได ้ร ับถ้วยพระราชทานจากพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

249 เด็กชายโชตยากร ดวงแก้ว ชนะเลิศ  การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งท่ี 48 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

250 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหตั
กรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปี 2562 

สพม. เขต 35  

251 เด็กหญิงนภสันันท์ ตาคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูน Comic Strip ม.1-3 

สพม. เขต 35  

252 เด็กชายบุณยากร อตภิัทรากลู  รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันการออกแบบของ
เครืื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 

สพม. เขต 35  

253  เด็กหญิงพีรดา สายธ ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งข ันการ
ออกแบบของเครืื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
254 นางสาวกรัณย์กร พูลเกิด ชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันเล่านทิาน 

(Story Telling) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
สพม. เขต 35 
 

255 นางสาวกรัณย์กร พูลเกิด รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.4 - ม.6  

สพฐ. 

256 นายรัชชวกร จิรศุภางกูร 
นายจิรโชติ ศรีจิรานนท์ 
นายธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร 
นายกนก ตุ้มท่าไม ้
นางสาวชนกานต์ ชามาตย ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันฟิสกิส์
สัประยุทธ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร ์  เทคโนโลย ีและส ิ ่ งแวดล้อม กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 

สพฐ. 

257 เด็กหญิงณัฐนันท์ กันทา 
เด็กหญิงรตี ตุ่นสีใส 
เด็กหญิงชนิดาภา ยอดยิ่ง 

เหร ียญทอง   การแข ่งข ันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภททฤษฎีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพม. เขต 35  

258 เด็กหญิงณัฐนันท์ กันทา  
เด็กหญิงรตี ตุ่นสีใส 
เด็กหญิงชนิดาภา ยอดยิ่ง 

เหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
ทฤษฎีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 สพฐ. 

259 เด็กชายไกลกังวล กันทะยศ 
เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 เหร ียญทอง   การแข ่งขัน 
Crossword 

 โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย 

260 เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล 
เด็กชายพัทธดนย์ บุญเรืองรัตน ์

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  รางวัลระดับ
เหร ี ยญทอง  ก ิ จกรรม การแข ่ งข ั นต ่ อศ ัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35  

261 เด็กชายพัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์  
เด็กชายกรณ์ดนัย ปินตาวงศ ์

 เข้าร่วม  การแข่งขัน 22nd EGAT CROSSWORD 
CHAMPIONSHIP 2019 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

262 เด็กชายไกลกังวล กันทะยศ 
เด็กชายณัฐภัทร มงคลกาวิล 

 เข้าร่วม  การแช่งขัน 22nd EGAT CROSSWORD 
CHAMPIONSHIP 2019 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

263 นายณัฐนภนต์ บำรุงศร ี
นายปรัชญา พยุหพรรค ์

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม. เขต 35 

264 นายบุญยฤทธ์ิ สีมา ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 - ม.6 สพม. เขต 35 

265 เด็กหญิงอัญชลี น้อยจันทร ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง 
ม.1- ม.3 

สพม. เขต 35 

266 นายกิตติพิชญ์ บุญเทียม รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

267 เด็กชายชิติกร ต้อนรับ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว
จะเข้ ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
268 นายบุญยฤทธ์ิ สีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว

ซอด้วง ม.4 - ม.6 
 สพฐ. 

269 เด็กหญิงอัญชลี น้อนจันทร ์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  สพฐ. 
270 นางสาวณัฐชนันท์ กุลพญา  รองชนะเลิศอันดับ 1  TO BE NUMBER ONE IDOL สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

271 เด็กหญิงทศา อังศุธรรมทัต 
เด็กหญิงจริภิญญา กฤตมโนรถ 
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เรนตรง 
เด็กหญิงสวิตตา อุดรวัฒน ์
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วมงคล 
เด็กหญิงศิศริา ลือเดชกังวารไกร 
เด็กหญิงภสัวรรณ ยอดศรีคำ 

รองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 

สพม. เขต 35 

272 นางสาวลอร่า เมย์ ไนแมน 
นางสาววรัมพร บญุไทย 
นางสาวพิชชานันท์ ยุทธยง 
นางสาวพรพัชชา มิ่งเช้ือ 
นางสาวรัชญา ชมพูศร ี
นางสาวสุตาภัทร เฉลิมวงศ ์
นางสาววรพิชชา เมืองยศ 
นางสาวสิรินทิพย์ แข็งแรง 
นางสาวณัฐณิชา มาสุข 
นางสาวศิริประภา สินธุวาทิน 
นางสาวนงนภัส มิ่งขวัญ 
นางสาวภัทรา สมณะ 
นางสาววีระญา พงศ์มีสุขสุจริต 
นางสาวปรณีา เกิดปญัญา 

 รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE 

สำนักงานเศึกษาธกิารจังหวัดลำปาง 

273 เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือน้อย 
เด็กหญิงไรรมย์ พรมใจ 
เด็กหญิงณัฐริการ์ จุลศรีไกลวัลย ์

รองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประเภทหญิงคู่ 

จังหวัดลำปางและสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

274 นางสาวรศิกา จตุพรจรสั 
นางสาววศิน ีบุญมา 
นางสาวนภา ตะนะเกต 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  กีฬาเปตอง การ
แข ่งข ันก ีฬาเยาวชน ประชาชนจ ังหว ัดลำปาง 
ประเภททีม รุ่น 18 ปีหญิง 

จังหวัดลำปางและสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

275 เด็กหญิงวรินธร ไชยมงคล รองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประเภทหญิงเดี่ยว 

จังหวัดลำปางและสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

276 เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือน้อย 
เด็กหญิงวรินธร ไชยมงคล 
เด็กหญิงไรรมย์ พรมใจ 
เด็กหญิงณัฐริการ์ จุลศรีไกลวัลย ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  กีฬาเปตอง 
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนจังหวัดลำปาง 
ประเภททีม รุ่น 15 ปีหญิง 

จังหวัดลำปางและสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดลำปาง 

277 เด็กหญิงกวิสรา ช่อไชยกุล 
เด็กหญิงอธิติ จ๊ะปิน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

สพม. เขต 35 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
278  ด.ญ.ชัญญาดา จิรวัชรเดช รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
สพม. เขต 35 

279 เด็กหญิงกวิสรา ช่อไชยกุล 
เด็กหญิงอธิติ จ๊ะปิน 

รองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 เหร ียญทอง   การแข ่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. 

280 นายศุภวิชญ์ ชัยเมืองมลู ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง 
ม.4 - ม.6 

สพม. เขต 35 

281 นายเบญจรงค์ ต๊ะวัง ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6 สพม. เขต 35 
282 เด็กชายวชิรวิทย์ ณ ลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว

ขลุ่ยเพียงออ ม.1 - ม.3 
สพม. เขต 35 

283 เด็กชายทักษิณ นาสรรค ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว
ซออู้ ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

284 เด็กหญิงอัญชิษฐา จงสมัฤทธ์ิ  รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่ ม.1 - ม.3 

สพม. เขต 35 

285  เด็กชายชยานันท์ ผันผาย  รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดทุ้ม ม.1 - ม.3 

 สพม. 35 

286 นายศุภวิชญ์ ชัยเมืองมลู  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - ม.6  สพฐ. 
287 นายเบญจรงค์ ต๊ะวัง  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4 - ม.6  สพฐ. 

288 นายพิศวัสต์ วรรณฟ ู ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  

สพม. เขต 35 

289 นางสาวณัฐชา หมูแก้ว ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69  

สพม. เขต 35 

230 นายพิศวัสต์ วรรณฟ ู ชนะเลิศ เหรียญทอง  รางวัลผลงานที่ดีที ่สุด การ
แข่งขันเทศกาลศิลปะนักเรียนนานาชาติ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ครั ้งที ่ 20 National Art Center 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่น 

231 เด็กหญิงชาลสิา ไชยคันธิยะ ชนะเล ิศ เหร ียญทอง  การแข่งข ันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

สพม. เขต 35 

232 เด็กหญิงกวิสรา ช่อไชยกุล 
เด็กหญิงอธิติ จ๊ะปิน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

สพม. เขต 35 

233 นายพิศวัสต์ วรรณฟ ู ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  

สพฐ. 

234 เด็กหญิงกวิสรา ช่อไขยกุล 
เด็กหญิงอธิติ จ๊ะปิน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง   การแข่งขันสร้างสรรคฺ์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  

สพฐ. 
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ลำดับ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
235 เด็กหญิงชาลสิา ไชยคันธิยะ ชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  

สพฐ. 

236 นางสาวณัฐชา หมูแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศ ิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562  

สพฐ. 

237 นางสาวอาภาพรรณ อวดหา้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขัน"ศิลป์สร้าง
สรร์"ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

สพม. เขต 35 

238 เด็กหญิงสุภัสสรา แปงส ี รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69  

สพม. เขต 35 

239 นายชวกร อารมณ์ด ี
นายปฏิภาณ ประเสริฐศลิป ์
นายเมฑาวัฒน์ ศรีทิญาต ิ

ชนะเลิศ เหรียญทอง  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 

240 นายชวกร อารมณ์ด ี
นายปฏิภาณ ประเสริฐศลิป ์
นายเมฑาวัฒน์ ศรีทิญาต ิ

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สพฐ. 

241 นางสาวกรกช อุ่นยานโกวิท 
นางสาวสุรมัภา ตาให ้

ชนะเลิศ เหรียญทอง  การเเข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 
(ภาษาญี่ปุ่น) ระดับประเทศ 

สพฐ. 

242 นายณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ 
นางสาวนวมินทร์ บุญจีน 
นางสาวนัฏฐริกา ภู่เจรญิ 
นางสาวมัณฑนา เกิดผล 
นายไอสิวสั โทธรัตน ์

เหรียญทอง  การแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ
จังหวัด 

สพฐ. 

243 นางสาวสุรมัภา ตาให ้  เหร ียญทอง   การเป ิดพจนาน ุกรม Kodansha 
(ระดับประเทศ ภาคเหนือ) 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 

244 นางสาวธวัลรตัน์ พรมเชื้อ  เหรียญทอง  การแข่งขัน อ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 

245 เด็กชายจักรภพ ขัติศร ี
เด็กหญิงธนิดา จอมทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพม. เขต 35 
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ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 

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

โดยที ่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันคุณภาพ                      
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สองที ่กําหนดเป้าหมาย                    
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ                                    
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑                              
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา                  
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓ มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนรว่ม
ของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ                   
สอดคล้องกับ เพื ่อนําไปสู ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                              
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเร ียนบุญวาทย์วิ ทยาลัย                         
มีคุณภาพ และมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 

   
 
 
  นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ 
    ผู้อำนวยการโณงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 83 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 82 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับ 4 ดีเลิศ 83 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ 4 ดีเลิศ 82 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ 4 ดีเลิศ 82 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 4 ดีเลิศ 83 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ 82 
6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 83 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
1) มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่สถานศึกษากำหนด ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ 4 ดีเลิศ 87 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
3. ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ 86 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 87 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 84 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

ระดับ 4 ดีเลิศ 85 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 86 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 85 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงแลพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 84 
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คำสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที่ 290/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
-------------------------------------------------------- 

 ตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และได้ม ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                     
(ฉบับที่ 4) ปี2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ประกอบด้วยมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ลง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน โดยมีกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    

 เพื่อให้ดำเนินงานจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน อาศัยตามอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2546 เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการ                  
ให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย คือ 

1.1 นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์  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 นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ คือ อำนวยการ และให้คำปรึกษาการดำเนินงานของการประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาภายในและ การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
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 2. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์  หัวหน้า 
 2) นางรัชนก  ตั้งใจ   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวกัญญ์พิดา จริยา   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.2 กลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ ประกอบด้วย 
 1) นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล  หัวหน้า 
 2) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางชนิดาภา  สายทอง   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 1) นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล  หัวหน้า 
 2) นางจินตนา  เกิดเหมาะ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางนฤมล  มณีโชติ   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 1) นายประกรณ์  ผันผาย   หัวหน้า 
 2) นายอุดม  สีตลานุชิต  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพก 
 3) นายปรัชญ์  มาวิเลิศ   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1) นายสิงห์คำ  สอนแปง  หัวหน้า 
 2) นางดวงเดือน  เนาว์พงษ์ไทย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นายนาวิน  พูลสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว   หัวหน้า 
 2) นางสาวณัฐชญา ยศข่าย   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นายศิวดล  กุลฤทธิกร  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายรังสรรค์  มาปลูก   หัวหน้า 
 2) นายวิชิต  อินนันไชย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวนราพร ณ จันตา  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 1) นายบุญดาว  ผัดสุรินทร์  หัวหน้า 
 2) นางวาสนา  เถาปัญญา  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวรัตติกาล ราชจริต   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
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2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาประกอบด้วย 
 1) นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์  หัวหน้า 
 2) นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 1) นายโอภาต  โตสงวน   หัวหน้า 
 2) นางอรชร  พรศิริ   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสบันนา  มหาวรรณ์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก และ(โครงการ EP) ประกอบด้วย 
 1) นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล   หัวหน้า 
 2) นายธรัช  พุทธรักษ์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาวกัญญารัตน์ หรดี   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ประกอบด้วย 
 1) นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรกร  หัวหน้า 
 2) นายราชันย์  วงค์อ๊อด   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย 
 1) นายยมนา  สุขหอม   หัวหน้า 
 2) นางชนิดาภา  สายทอง   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
 3) นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 
 1) นายพัฒนา  ยาใจ   หัวหน้า 
 2) นายสันติชัย  ไชยดี   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ประกอบด้วย 
 1) นางอรพิน  วิจิตรโสภา  หวัหน้า 
 2) นางสุมาลี  สมแก้ว   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ประกอบด้วย 
 1) นางประภัสสร  แก้วสถิตย์  หัวหน้า 
 2) นางจิลาวัล  มหามิตร  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วย 
 1) นางสุรีย์รัตน์  สุนันตา   หัวหน้า/เจา้หนา้ที่งานประกันคุณภาพฯ 
2.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ประกอบด้วย 
 1) นางจำเนียร  คันธวะ   หัวหน้า/เจา้หนา้ที่งานประกันคุณภาพฯ 
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2.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ประกอบด้วย 
 1) นางสมหญิง  ไชยพรม   หัวหน้า 
 2) นายดวงดี  อมรศรีคงคา  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.20 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
 1) นางวราภรณ์  สว่างการ  หัวหน้า 
 2) นางสาวธีรัตน์  อัจฉริยะศาสตร์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
2.21 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1) นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา  หัวหน้า 
 2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 

 มีหน้าที ่คือ 1. บริหารจัดการตามเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ดำเนินงานการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาภายในและ การประเมินของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 
3. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย 
  3.1 นายชาญเจิรญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการ 
  3.4 นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
  3.5 ว่าที่ ร.ต.กำจร แสงงาม   กรรมการ 
  3.6 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการ 
  3.7 นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 
  3.8 นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  3.9 นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.10 นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่คือ  1) การวางแผน/ขั้นตอนการเตรียมการ 
        2) การปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
        3) ประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
และกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
        4) รวบรวม การจัดทำรูปเล่มมาตรฐานการศึกษา 
        5) รวบรวม การจัดทำคู่มือการใช้ประกันคุณภาพการศึกษา 
        6) จัดทำระบบสารสนเทศการประเมินมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  

      7) รวบรวม การจัดรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
      8) กรอกระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

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

        11) การติดตาม และตรวจสอบ 
        12) การปรับปรุง และแก้ไข 
 
 ทั้งนี ้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรที ่ได้รับการแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความ
รับผิดชอบ และเกิดผลดีต่อทางราชการไปด้วยความเรียบร้อย 
 

สั่ง ณ วันที่  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 


